
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

   ٥٨/٤ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ١٦  من جدول األعمال المؤقت ١-١٣البند 

  A58/4   
  
  
  
  

  تنقيح اللوائح الصحية الدولية
  
  

  مذكرة من األمانة
  
  
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتنقيح اللـوائح         يقدم طيه    ٢٨-٥٦ج ص ع  عمالً بأحكام القرار      -١

الصحية الدولية إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين مسودة اللوائح الصحية الدولية المنقحـة المتفـق                
 لكي تنظر فيهـا، وتـرد       ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤عليها في الجلسة العامة النهائية التي عقدها الفريق العامل في           

لومات الخاصة بمداوالت الفريق العامل في التقارير المقدمة من األمانة إلى المجلس التنفيذي في دورتـه                المع
  ٢. وإلي جمعية الصحة الحالية١الثالثة عشرة بعد المائة

  
ولتيسير عمل جمعية الصحة طلب مكتب الفريق العامل إلى األمانة إعداد مشروع قرار يمكن لجمعية                 -٢

وقد تأتي بعض من هذه العناصر من التفاهمـات         . ن تعتمد اللوائح الصحية الدولية المنقحة     الصحة من خالله أ   
  .التي تم التوصل إليها أثناء المناقشات التي دارت في الدورة الثانية التي عقدها الفريق العامل

  
قـرار،  وقد وزعت األمانة وثيقة غير رسمية تحتوي على العناصر التي يمكن أن يتضمنها مشروع ال                -٣

وذلك عن طريق مسؤولي الفريق العامل والوفود المشاركة في جلسات المجموعات اإلقليمية التي عقدت فـي                
  .مايو/  أيار١١
  
ويحتوي النص الوارد أدناه على العناصر التي صاغتها األمانة باالستناد إلى التفاهمـات المـذكورة                 -٤

ق العامل، والعناصر التي أعدتها األمانة، والعناصر التي تلقتها         أعاله والمتوصل إليها أثناء الدورة الثانية للفري      
  .األمانة من الدول األعضاء كتعليقات على الوثيقة غير الرسمية

  
ولضمان الشمولية حيثما اقترحت أية دولة عضو حذف نص ما لم تقم األمانة بالحذف ولم تحاول حتى            -٥

  .ذلك لم يخضع أي نص ألية عملية حكومية دوليةوعالوة على . التوفيق بين التعليقات المتضاربة
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  :جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٦
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

                                                      
 .١  تنقيح١١٣/٣م تالوثيقة    ١

 .١ة  إضاف٥٨/٤١ وج٥٨/٤١الوثيقتان ج   ٢
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  ١بعد أن نظرت في مسودة اللوائح الصحية الدولية المنقحة؛  
  

   من دستور المنظمة؛٢٢و) أ(٢١و) ك(٢ومع مراعاة المواد   
  

   بـشأن تنقـيح وتحـديث اللـوائح الـصحية الدوليـة،             ٧-٤٨ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارات      
األمراض المعدية الجديدة والمستجدة :  بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها ١٣-٤٨ج ص ع  و

بحـدوث األوبئـة    اإلنـذار   :  بشأن األمن الصحي العالمي    ١٤-٥٤ج ص ع  والتي عاودت الظهور، و   
 بشأن استجابة الصحة العمومية علـى النطـاق العـالمي           ١٦-٥٥ج ص ع  واالستجابة لمقتضياتها، و  

للحدوث الطبيعي أو اإلطالق العرضي أو االستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية والكيميائية أو المواد             
  وائح الـصحية الدوليـة،      بشأن تنقيح الل   ٢٨-٥٦ج ص ع  النووية اإلشعاعية التي تؤثر على الصحة، و      

، وجميعها قرارات تـستجيب     )سارس( بشأن متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم        ٢٩-٥٦ج ص ع  و
  للحاجة إلى ضمان أمن الصحة العمومية في العالم؛

  
 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تعزيز بناء القدرات ٥٨/٣وإذ ترحب بالقرار 

امة على الصعيد العالمي، والذي يشدد على أهمية اللوائح الصحية الدولية ويحث            في مجال الصحة الع   
  على إيالء أولوية كبرى لتنقيحها؛

  
وإذ تؤكد األهمية الدائمة لألنشطة التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في مجال اإلنـذار    

  بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها على نطاق العالم؛
  

لى األهمية الدائمة للوائح الصحية الدولية باعتبارهـا األداة العالميـة الرئيـسية             وإذ تشدد ع  
  للحماية من انتشار المرض على الصعيد الدولي؛

  
وإذ تشيد بتكلل دورة الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتنقيح اللوائح الصحية الدوليـة              

  بالنجاح؛
  
  المرفقة بهذا القرار؛ اللوائح الصحية الدولية المنقحة تعتمد  -١
  
 من اللوائح الصحية الدولية المنقحـة، أن        ٥٤ من المادة    ١، لألغراض المتعلقة بالفقرة     تقرر  -٢

تقدم الدول األطراف وكذلك المدير العام التقرير األول عن تنفيذ اللوائح إلى جمعية الصحة العالميـة                
 الجدول الزمني لتقديم تقارير أخرى من       الحادية والستين، وأن تنظر جمعية الصحة عند االقتضاء في        

  ؛٥٤ من المادة ٢هذا القبيل واالستعراض األول ألداء اللوائح، عمالً بأحكام الفقرة 
  
 من اللوائح الصحية الدولية المنقحة،      ١٤ من المادة    ١، لألغراض المتعلقة بالفقرة     تقرر كذلك   -٣

 التـي مـن المتوقـع أن        ،ية المختصة األخرى  أن تشمل المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدول       
األمـم  : تتعاون معها منظمة الصحة العالمية وتتولى تنسيق أنشطتها معها، حسب االقتضاء، ما يلـي             

المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الدولية             
والمكتب الـدولي   لمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التجارة العالمية       ومنظمة الطيران المدني الدولي وا    

                                                      
 .٥٨/٤انظر الوثيقة ج   ١
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 ولجنة الصليب األحمر الدولية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهـالل            لألوبئة الحيوانية 
  األحمر واتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي للنقل البحري؛

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٤

  
التنفيذ الكامل للوائح الصحية الدولية المنقحة ضماناً، بقدر اإلمكان، إلقامـة نظـام               )١(

  قانوني دولي موحد للوقاية من انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته؛
  
بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها بموجب اللوائح الـصحية الدوليـة              )٢(

  الالزمة لهذا الغرض؛المنقحة، وحشد الموارد 
  
التعاون بهمة مع بعضها البعض ومع األمانة وفقاً لألحكام المعنيـة مـن اللـوائح                 )٣(

  الصحية الدولية المنقحة لضمان تنفيذها بفعالية؛
  
تقديم الدعم إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، إذا                )٤(

وصون القدرات الصحية العمومية المنصوص عليها بموجـب        طلبت ذلك، في بناء وتعزيز      
  اللوائح الصحية الدولية المنقحة؛

  
اتخاذ كل التدابير المالئمة، إلى أن يبدأ نفاذ اللوائح الصحية الدولية المنقحة، لـدعم                )٥(

تحقيق غرضها وتنفيذها في خاتمة المطاف، بما في ذلك تطوير القدرات الصحية العموميـة              
  األحكام القانونية واإلدارية؛الالزمة و

  
  اتخاذ كل اإلجراءات المالئمة لتيسير تطبيق اللوائح الصحية الدولية المنقحة كلياً؛  )٦(
  
  ضمان تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المنقحة بطريقة فعالة وشاملة؛  )٧(
  
المبـادئ  البدء، ريثما يبدأ نفاذ اللوائح الصحية الدولية المنقحة، في عمليـة إدخـال             )٨(

التوجيهية التخاذ القرارات لتقييم اإلخطار بوقوع األحداث التي قد تشكل طارئة من طـوارئ     
  ١الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٥

  
 مـن   ١اإلخطار السريع باعتماد اللوائح الصحية الدولية المنقحة وفقاً ألحكام الفقرة             )١(

   من هذه اللوائح؛٦٥المادة 
  
بناء وتعزيز قدرات األمانة فيما يخص االضطالع على نحو كامل وفعال بالوظائف              )٢(

المسندة إليها بموجب اللوائح الصحية الدولية المنقحة، وخصوصاً من خالل العمليات الصحية            
الستجابة االستراتيجية التي توفر الدعم للبلدان في كشف طوارئ الصحة العمومية وتقييمها وا           

  لمقتضياتها؛
  

                                                      
 . الوارد في اللوائح الصحية الدولية المنقحة٢المرفق    ١
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التعاون مع الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية المنقحة بناء على طلبها، بما               )٣(
  في ذلك التعاون من خالل االضطالع بالتعاون التقني والدعم اللوجيستي أو تيسيرهما؛

  
زمة لتقـديم   التعاون مع الدول األطراف، بقدر اإلمكان، في حشد الموارد المالية الال            )٤(

الدعم إلى البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها بموجب اللـوائح              
  الصحية الدولية المنقحة؛

  
اإلخطار باعتماد اللوائح الصحية الدولية المنقحة، حسب االقتضاء، والتعـاون مـع              )٥(

فـي تحـديث مقاييـسها      المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة األخـرى          
ومعاييرها، وتنسيق أنشطة منظمة الصحة العالمية معها بموجب اللوائح الـصحية الدوليـة             
المنقحة، بغية ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الصحة العموميـة وتعزيـز االسـتجابة              

  العالمية لمقتضيات انتشار المرض على الصعيد الدولي؛
  
دول األعضاء، بوضع مبادئ توجيهية التخاذ التدابير الصحية        القيام، بالتشاور مع ال     )٦(

   من اللوائح المنقحة؛٢٩في المعابر البرية وفقاً ألحكام المادة 
  
 مـن اللـوائح     ٥٠إنشاء لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية وفقاً ألحكام المـادة             )٧(

  المنقحة؛
  
إرشادية لتنفيذ وتقييم المبـادئ     اتخاذ ما يلزم من خطوات على الفور إلعداد مبادئ            )٨(

 بما في ذلك تحديد     ١التوجيهية التخاذ القرارات والواردة في اللوائح الصحية الدولية المنقحة،        
 ٣إجراء خاص باستعراض أدائها، يقدم إلى جمعية الصحة لكي تنظر فيه عمالً بأحكام الفقرة               

   من اللوائح؛٥٤من المادة 
  
إلعداد قائمة بالخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدوليـة        اتخاذ ما يلزم من خطوات        )٩(

 من اللوائح الصحية الدولية المنقحة، والقيام لهذه الغاية بالدعوة إلـى            ٤٧عمالً بأحكام المادة    
  تقديم اقتراحات إلدراجها في القائمة وفقاً ألحكام تلك المادة؛

  
مي الدولي المعني بتنقيح اللوائح     إرسال التغييرات التي يوصي الفريق العامل الحكو        )١٠(

 إلى منظمة الطيران    ٢الصحية الدولية بإدخالها على الجزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة         
 لالتفاقية الدولية ٩ من المرفق ١المدني الدولي لكي تنظر على النحو المالئم في تنقيح التذييل 

  بشأن الطيران المدني؛
  
ضطالع بمهام القيادة والتوجيه والدعم علـى الـصعيد         ضمان مواصلة المنظمة اال     )١١(

  .الدولي في مجال اإلنذار بوقوع األحداث الصحية العمومية واالستجابة لمقتضياتها
  
  

                                                      
 . الوارد في اللوائح الصحية الدولية المنقحة٢المرفق    ١

 . الوارد في اللوائح الصحية الدولية المنقحة٩المرفق    ٢



           A58/4        ٥٨/٤ج

5 

  مسودة اللوائح الصحية الدولية المنقحة
  

   التعاريف والغرض والنطاق والمبادئ والسلطات المسؤولة-الباب األول 
  

    التعاريف١المادة 
  
  :تستخدم التعاريف التالية") باللوائح"المشار إليها فيما يلي (راض اللوائح الصحية الدولية ألغ  -١

  
" الموبـوءون "أو  " الموبوءة"أو  " الموبوء"أو  " المتضررون"أو  " المتضررة"أو  " المتضرر"تعني كلمات   

 و التلوث، أو األمتعة أواألشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أ     
 وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث              الحموالت أو الحاويات أو   

   العمومية؛مخاطر محتملة محدقة بالصحة التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل  الرفات البشريةأو
  

 منظمة  ، بخصوصه، أي موقع جغرافي توصي   " المنطقة الموبوءة "و" المنطقة المتضررة "تعني عبارتا   
  الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح؛

  
  أية طائرة تقوم برحلة دولية؛" الطائرة"تعني كلمة 

  
   رحالت جوية دولية؛تصل إليه أو تغادرهأي مطار " مطار"تعني كلمة 

  
  :ل النقلمن وسائأية وسيلة " وصول"تعني كلمة 

  
  ؛اأو الرسو فيهما ميناء المنطقة المحددة في ، الوصول إلى فيما يتعلق بالسفن البحرية  )أ(  

  
  ، الوصول إلى مطار؛فيما يتعلق بالطائرات  )ب(
  
   أو؛نقطة دخول، الوصول إلى  التي تقوم برحلة دولية المالحة الداخليةفيما يتعلق بسفن  )ج(
  
  ؛نقطة دخول البرية، الوصول إلى لمركباتفيما يتعلق بالقطارات أو ا  )د(
  

  الشخصية؛ لمسافراأمتعة " األمتعة"تعني كلمة 
  

 البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية؛" الحمولة"تعني كلمة 
  

   عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح؛سلطة مسؤولة" السلطة المختصة"تعني عبارة 
  

  : من معدات النقلةدمع "اويةح"تعني كلمة 
  

  ؛فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مراراً وتكراراًدائمة وبالتالي الطبيعة الذات   )أ(
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مصممة خصيصاً لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة              ال  )ب(
  إلى وسيلة وسيطة إلعادة تحميلها؛

  
  و نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى؛، والسيما تسمح بمناولة الشحنات عليهامزودة بوسائل ال  )ج(

  
  سمح بتحميلها وتفريغها بسهولة؛على نحو ي  خصيصاًمصممةال  )د(
  

أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة فـي حركـة           " منطقة تحميل الحاويات  "تعني عبارة   
  المرور الدولي؛

  
أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني مـا أو               وجود عامل معد    " تلوث"تعني كلمة   

على منتج معد لالستهالك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل، قد  أوعلى سطح ذلك الجسم أو في
  تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛

  
رية أو وسيلة أخرى مـن وسـائل        أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة ب        " وسيلة النقل "تعني عبارة   

  النقل تستخدم في رحلة دولية؛
  

شخصاً طبيعياً أو قانونياً مسؤوالً عن وسيلة النقل أو الوكيـل الـذي            " مشغل وسيلة النقل  "تعني عبارة   
  يمثلهما؛

  
  األشخاص الذين على متن وسيلة نقل وليسوا من الركاب؛" الطاقم"تعني كلمة 

  
 للقضاء على عامل معد أو سام أو مـادة          صحيةإجراء تتخذ بموجبه تدابير     " إزالة التلوث "تعني عبارة   

 على منتج معد لالستهالك أو على جمادات أخرى،          أو معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في          
  ؛مخاطر محتملة محدقة بالصحة العموميةبما في ذلك وسائل النقل، قد تشكل 

  
 أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة        أو األمتعة أو الحمولة    ص الشخص فيما يخ " المغادرة"تعني كلمة   

  األراضي؛
  

 لمكافحـة أو قتـل      صـحية اإلجراء الذي تتخذ بموجبه تـدابير       " إبادة الفئران والجرذان  "تعني عبارة   
ي نقطة  األمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق ف      القوارض الناقلة لألمراض البشرية الموجودة في       

  الدخول والبضائع والطرود البريدية؛
  

   المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛هو" المدير العام"
  

أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، وتلحق، أو يمكن   " مرض"تعني كلمة   
  أن تلحق ضرراً بالغاً بصحة اإلنسان؛

  
جبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعديـة علـى           اإلجراء الذي تتخذ بمو   " تطهير"تعني كلمة   

األمتعة أو الحموالت أو الحاويـات أو        على    أو سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في         
   نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية؛ية البريدوسائل النقل أو البضائع أو الطرود
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 لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة صحيةاإلجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير " إبادة الحشرات"تعني عبارة 
  ؛األمتعة والحموالت والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريديةلألمراض البشرية الموجودة في 

  
  حدوث المرض؛واقعة قد تؤدي إلى ظهور بوادر المرض أو " حدث"تعني كلمة 

  
ما أو بصعود المسافرين الترخيص للسفينة بدخول ميناء " free pratique - الحركةحرية "رة تعني عبا

على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو اإلمدادات؛ أو السماح للطـائرة، بعـد هبوطهـا،                    
لمركبـة  إلمدادات؛ أو السماح    بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو ا             

  ؛لدى وصولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو اإلمداداتنقل بري 
  

المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك       ومنها الحيوانات والنباتات    المنتجات المادية   " بضائع"تعني كلمة   
  لة النقل؛المعدة لالستهالك على متن وسي

  
 النقطـة التـي   ذلـك   أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في           " المعبر البري "تعني عبارة   

  تستخدمها مركبات الطرق والقطارات؛
  

وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دوليـة،           " مركبة النقل األرضي  "تعني عبارة   
  النقل وسيارات الركاب؛بما في ذلك القطارات والحافالت وسيارات 

  
 أو التلوث؛ وال تـشمل  اإلجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض" التدبير الصحي"تعني عبارة  

  ؛ التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير األمنية
  

الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتـب عليهـا              " المريض"تعني كلمة   
  خاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛م
  

دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها             " عدوى"تعني كلمة   
  على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛

  
مناطق أو األمتعة أو    ال القيام بواسطة السلطة المختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة       " تفتيش"تعني كلمة   

 ذات الصلة   والوثائق ، بما في ذلك البيانات    الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية          
  على الصحة العمومية؛محتمل خطر لتحديد ما إذا كان يوجد بها 

  
 وسائل النقـل أو     أو األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو      حركة األشخاص   " مرور دولي "تعني عبارة   

  ؛، بما في ذلك التجارة الدولية الطرود البريدية عبر حدود دوليةأوالبضائع 
  

  :"رحلة دولية"تعني عبارة 
  

 أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة              ،في حالة وسائل النقل     )أ(  
 بأراضي أي دولة    توسيلة النقل اتصاال  بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان ل           

  ؛ليس إال ت االتصااللتلكأخرى أثناء رحلتها وذلك بالنسبة 
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 أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ              ،في حالة المسافر    )ب(  
  ؛الرحلةمنها المسافر 

  
 شخص أكثر مما ينبغي أو القيام كأن يقترب شخص منيسبب إزعاجاً شيء قد أي ؛ "مزعج"تعني كلمة

  باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة؛
  

أو فحص تجويـف فـي      وخز أو شقّ الجلد أو إيالج أداة أو مادة أجنبية في الجسم             " بضع"تعني كلمة   
قيـاس  ال تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي لألذن واألنف والفـم و           ألغراض هذه اللوائح،     .جسم اإلنسان 
 تحت الجلد أو التصوير الحـراري؛       ارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى األذنين، أو في الفم أو          درجة الحر 

 والجمـع الخـارجي     ؛والمعاينة؛ وفحص الجسم بالضغط على سطحه؛ والتسمع والكشف عن الشبكية بالمنظار          
  ؛ إجراءات باضعةب والقياس الخارجي لضغط الدم وتخطيط كهربائية القل؛لعينات البول والبراز أو اللعاب

  
أو األمتعـة أو    عـن غيـرهم       أو الذين يحملون التلوث    األشخاص المرضى  فصل" عزل"تعني كلمة   

انتـشار  بطريقـة تحـول دون       اعن غيره موبوءة  الطرود البريدية ال   الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو      
  التلوث؛أو العدوى 

 
قيام شخص مـا تحـت   أو بفحص شخص ما  قيام عامل صحي مرخص له"  طبي فحص"تعني عبارة   

، فحصاً أولياً، لتحديد حالة الشخص الصحية وما إذا كـان يـشكل مخـاطر                المباشر السلطة المختصة إشراف  
وإجـراء  وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الـصحية         دقة بالصحة العمومية فيما يخص اآلخرين،       حمحتملة م 

  ة تقتضي ذلك؛فحص سريري إذا كانت مالبسات الحالة الفردي
 

المركز الوطني الذي تعينه كـل  " مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية"تعني عبارة  
دولة طرف ويمكن لنقاط االتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية االتصال به               

  اللوائح؛هذه في جميع األوقات بموجب 
  

  منظمة الصحة العالمية؛" المنظمة"تعني كلمة 
  

   للدولة الطرف المعنية؛القانون الوطنيالمعنى ذاته المحدد في " اإلقامة الدائمة"لعبارة 
  

  أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛" بيانات شخصية"تعني عبارة 
  

ـ    وأالممر المفتوح أمام الدخول      "نقطة الدخول "تعني عبارة    واألمتعـة  دولي للمـسافرين    الخـروج ال
 والطرود البريدية، وكذلك الوكاالت والمناطق التي توفر لهـم           والبضائع وسائل النقل ووالحموالت  والحاويات  

  ؛الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج
  

يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سـفن           أي ميناء بحري أو ميناء      " ميناء"تعني كلمة   
  دولية؛تقوم برحلة 

  
 بواسطة خدمات بريدية أو خدمات      يحمالن عنواناً وينقالن  شيئاً أو رزمة    " الطرد البريدي "تعني عبارة   

  شركات توصيل البريد؛دولية توفرها 
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حدثاً استثنائياً يحدد، كما هو منصوص عليه في        " طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً     "تعني عبارة   
  :هذه اللوائح، على أنه

  
 العمومية في الدول األخرى وذلك بسبب انتشار المرض          بالصحة خطراً محتمالً يحدق  يشكل    ) ١(

  دولياً وأنه
  

   يقتضي استجابة دولية منسقة؛قد   )٢(
  

رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة      " الصحة العمومية لتحقيق أغراض   مالحظة  تحت ال "تعني عبارة   
  لمرض؛ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة النتقال ا

 
احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان " المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية"تعني عبارة 

  ؛، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطراً بالغاً ومباشراًاآلدميين
  

 أو  أمتعـة   إصـابتهم أو   تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في      " الحجر الصحي "تعني عبارة   
 أو فـصل  / أو فصل هؤالء األشخاص عن غيرهم  و       / بضائع يشتبه في إصابتها، و    أو   وسائل نقل  حاويات أو 

وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانيـة انتـشار               أو   أو الحاويات  األمتعة
  العدوى أو التلوث؛

  
  أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح؛إلى " بهموصى "و" توصية"تشير كلمتا 

  
أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامل المعدي عادة وقـد يـشكل                 " مستودع"تعني كلمة   

  وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛
  

   غير القطار؛للنقل البريمركبة " بريةمركبة "تعني عبارة 
  

عناصر أدلّة تقوم على طـرق علميـة راسـخة          المعلومات التي تشكل    " البينات العلمية "ة  تعني عبار 
  ومقبولة؛

  
المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق      القوانين األساسية والحقائق    " المبادئ العلمية "تعني عبارة   

  ؛العلمية
  

  ؛لداخلية تقوم برحلة دوليةبحرية أو سفينة تستخدم في المالحة اأية سفينة " سفينة"تعني كلمة 
  

 الراهنة التـي تحـدق بالـصحة        المخاطر المحتملة رأياً غير ملزم حول     " توصية دائمة "تعني عبارة   
 المراد تطبيقها بـصورة     ، فيما يخص التدابير الصحية المالئمة     ١٦العمومية يصدر عن المنظمة عمالً بالمادة       

 األمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، واإلقـالل مـا             والالزمة للحيلولة دون انتشار    ،منتظمة أو دورية  
  ؛أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي
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جمع ومضاهاة وتحليل البيانات ألغراض الـصحة العموميـة بـشكل منهجـي             " ترصد"تعني كلمة   
ة الصحية  واالستجاب المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب ألغراض التقييم           ثّوبومتواصل  

  ؛العمومية عند اللزوم
 

 أو وسـائل     أو األمتعة أو الحموالت أو الحاويات      األشخاص" مشتبه فيها "أو  " مشتبه فيهم "تعني عبارة   
 ، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا،       تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا     ممنالنقل أو البضائع أو الطرود البريدية       
   المرض؛النتشار مصدراً محتمالً ويمكن أن يصبحوامية لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمو

  
 لتطبيقه ولفتـرة زمنيـة   ١٥رأياً غير ملزم تصدره المنظمة عمالً بالمادة    " توصية مؤقتة "تعني عبارة   

 تسبب قلقاً دولياً للحيلولـة دون انتـشار         صحية عمومية  لوجود طارئة    استجابةمحدودة وتبعاً للخطر المحتمل     
   منه والتسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي؛للحدد الدولي أو المرض على الصعي

  
   للدولة الطرف المعنية؛القانون الوطنيالمعنى ذاته المحدد في " اإلقامة المؤقتة"لعبارة 

  
  ؛أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية" مسافر"تعني كلمة 

  
يحمل، عادة، عامالً معدياً يشكل مخاطر محتملة محدقة        ر  آخحيوان    أي حشرة أو أي  " ناقل"تعني كلمة   
  بالصحة العمومية؛

  
تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حـدث مـا داخـل أرض أو                " التحقق"تعني كلمة   

  أراضي تلك الدولة الطرف؛
  

حدة داخل المنظمـة    الو" نقطة االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية       "تعني عبارة   
التي يكون االتصال بها ممكناً في جميع األوقات لالتصاالت بمركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية               

  .الدولية
  
 غيرما لم يحدد السياق أو ينص على        ،   التابعة لها  المرفقاتتحيل أيضاً إلى    إلى هذه اللوائح    أي إشارة     -٢

  .ذلك
  

    الغرض والنطاق٢المادة 
  

 الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية         فيالغرض من هذه اللوائح ونطاقها      يتمثل    
الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخـاطر المحتملـة          ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال      منه ومكافحته   

 المرور الدولي والتجارة    المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة           
  .الدولية

  
   المبادئ٣المادة 

  
  .لألفرادوالحريات األساسية  اإلنسان حقوقو لكرامة الناستنفيذ هذه اللوائح يتم مع االحترام الكامل   -١
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  .يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق األمم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالمية  -٢
  
 لحماية سكان العالم كافة مـن انتـشار         بشكل شامل تطبيقها  روح من الحرص على     ب هذه اللوائح    تنفذّ  -٣

  .المرض على الصعيد الدولي
  
تتمتع الدول، عمالً بميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات                -٤

  .من هذه اللوائحالمتوخى ذلك دعم الغرض وينبغي لها لدى القيام ب. وتنفيذ التشريعات وفقاً لسياساتها الصحية
  

    السلطات المسؤولة٤المادة 
  
كـذلك   مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدوليـة، و         تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد        -١

  .السلطات المسؤولة، في إطار والياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح
  
فـي جميـع    من التراسـل،    مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية        البد من تمكين      -٢

 مع نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها فـي الفقـرة                ،األوقات
  :ح الصحية الدولية ما يليوتشمل وظائف مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائ. من هذه المادة ٣

  
القيام، نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللـوائح        )أ(

   ١٢ إلـى    ٦إلى نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، عمالً بالمواد مـن              
   وعلى وجه الخصوص؛

  
عات اإلدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنيـة، بمـا فيهـا              المعلومات على قطا   تعميم  )ب(

القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخـدمات الـصحة العموميـة والعيـادات               
  .القطاعاتتلك  الواردة من وتجميع المعلوماتوالمستشفيات وسائر اإلدارات الحكومية، 

  
يمكن االتصال بها في جميع األوقات مـن        ولوائح الصحية الدولية     بال تُعنىتعين المنظمة نقاط اتصال       -٣

وتوجه نقـاط االتـصال التابعـة       . أجل التراسل مع مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية         
 للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدوليـة فـي               

 على وجـه    ١٢ إلى   ٦الدول األطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عمالً بالمواد من             
ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط االتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية فـي المقـر                . الخصوص

  .لمنظمةلالرئيسي أو على المستوى اإلقليمي 
  
طراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل االتصال بمراكز اتـصالها الوطنيـة المعنيـة             تزود الدول األ    -٤

 المنظمة الدول األطراف بتفاصيل االتصال بنقاط االتصال التابعـة لمنظمـة            وتزودباللوائح الصحية الدولية،    
. هذه وتأكيدها سنوياًويتم باستمرار تحديث تفاصيل االتصال  . الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية     

وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول األطراف ما تتلقاه من تفاصيل االتصال بمراكز االتصال الوطنيـة                
  .المعنية باللوائح الصحية الدولية عمالً بهذه المادة
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   المعلومات واستجابة الصحة العمومية-الباب الثاني 
  

    الترصد٥المادة 
  
ة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفـاذ هـذه                  تقوم كل دول    -١

 وتعزيز وصون القدرة على كشف األحداث وتقييمها واإلخطـار          باكتساباللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف،      
  .١ هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق عمالً بأحكامبها والتبليغ عنها، 

  
، إبـالغ   ١المرفق  الجزء ألف من     من   ٢ الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة            يجوز للدولة   -٢

 والتمكن، بالتالي، من الحـصول      ، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة         ،المنظمة بالمعلومات 
يجوز للدولة الطرف، فـي     و.  من هذه المادة   ١على تمديد مدته سنتان تفي خاللهما بااللتزام الوارد في الفقرة           

ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديداً إضافياً ال يتجاوز سنتين من المدير العام، الذي                  
والمشار  (٥٠التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة        المشورة التقنية يتخذ القرار، آخذاً في حسبانه      يجب أن   

، تقوم الدولة الطرف التي      من هذه المادة   ١ وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة      .)"جعةبلجنة المرا "إليها فيما يلي    
  .حصلت على التمديد بإبالغ المنظمة سنوياً بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل

  
 القدرات المشار إليها في     اكتسابتساعد منظمة الصحة العالمية، الدول األطراف بناء على طلبها بغية             -٣
  . من هذه المادة، وتعزيزها وصونها١فقرة ال
  
تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن األحـداث          -٤

. وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركـة المـرور الـدولي                 
  . حسب االقتضاء٤٥و ١١تلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقاً للمادتين التعامل مع المعلومات التي ت ويتم

  
    اإلخطار٦المادة 

  
تتولى كل دولة طرف تقييم األحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات                 -١

أ وسيلة اتصال متاحة، عن     وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكف        . ٢الواردة في المرفق    
 معلومـات   تقيـيم  ساعة من    ٢٤طريق مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون           

الصحة العمومية بجميع األحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وفقاً للمبادئ التوجيهيـة                 
وإذا كان لإلخطار الوارد إلى المنظمـة       . ذه استجابة لتلك األحداث   التخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفي      

  .لعالمية إلى إخطار تلك الوكالةاعالقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة 
  
بالمعلومـات  ، موافاة المنظمة في الوقت المناسـب        ي إخطار أ، بعد إرسال    الدولة الطرف تواصل    - ٢

 ،، بمـا فيهـا     المتاح لها قدر اإلمكان     بالقدر الكافي   المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك     فصلةالدقيقة والم 
، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحاالت والوفيات، والظـروف            الحاالتتحديد  

لصعوبات التي تواجههـا    المتخذة؛ وتبلّغ، عند اللزوم، عن ا      انتشار المرض والتدابير الصحية      فيالتي تؤثر   
  .والدعم الالزم في االستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً
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    تقاسم المعلومات أثناء األحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية٧المادة 
  

ها، بغـض النظـر عـن       إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضي               
منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية           

  . بالكامل٦وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة . بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية
  

  التشاور  ٨المادة 
  

 علـى النحـو   اإلخطـار بهـا   في أراضيها ال تتطلب    أحداث وقوع، في حالة    للدولة الطرف يجوز  
المبادئ  الستخدامفر بشأنها معلومات كافية     ا التي ال تتو   حداث، وخصوصاً األ  ٦المنصوص عليه في المادة     
 عن طريق   داث على هذه األح   بانتظام المنظمة   ، على الرغم من ذلك،    ، أن تُطلع  التوجيهية التخاذ القرارات  

مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمـة            بعة ل نقطة االتصال التا  
. ١١ من المادة    ٤ إلى   ٢وتعامل هذه االتصاالت وفقاً ألحكام الفقرات من        . بشأن التدابير الصحية المناسبة   

 أي بينات    من للتحققويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة              
  . تلك الدولة الطرفحصلت عليهاوبائية 

  
  التقارير األخرى  ٩المادة 

  
يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير اإلخطـارات أو المـشاورات                  -١

ة الطرف التـي     بالمعلومات الدول  ، بعد ذلك،  وأن تبلغ  وتتولى تقييم هذه التقارير وفقاً للمبادئ الوبائية الراسخة       
وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مـع              .  الحدث في أراضيها   يزعم وقوع 

لدى تلك الدولـة    من تلك المعلومات    الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق            
ولهذه الغاية تتيح المنظمة للـدول األطـراف        . ١٠ الطرف وذلك وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة       

 أن تحتفظ بسرية المصدر إال في حاالت استثنائية يوجد فيها ما يبـرر              ها، وال يجوز ل    الواردة إليها  المعلومات
  .١١وستُستخدم هذه المعلومات وفقاً لإلجراءات المحددة في المادة . ذلك بالفعل

  
 سـاعة مـن تـسلم       ٢٤ المنظمة في غضون     ممكن عملياً، إبالغ  ، بقدر ما هو      الدول األطراف  تتولى  -٢

تسبب ت خارج أراضيها ويحتمل أن      مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها      البينات الدالة على    
  :في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحاالت الصادرة والوافدة

  
  الحاالت البشرية؛   )أ(

  
  قل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أوالنوا  )ب(

  
  .البضائع الملوثة  )ج(

  
    التحقق١٠المادة 

  
، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الـواردة  ٩تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقاً ألحكام المادة     -١

ة صـحية   المشاورات فيما يتعلق باألحداث التي يحتمل أن تشكل طارئ         وأمن مصادر أخرى غير اإلخطارات      
وفي هذه الحاالت تقوم منظمـة الـصحة العالميـة          . عمومية تثير قلقاً دولياً ويزعم حدوثها في أراضي الدولة        

  .بإبالغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها
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إلـى   العالمية،    منظمة الصحة  بطلب من  كل دولة طرف،      تعمد ٩عمالً بالفقرة السابقة وأحكام المادة        -٢
  : وتعطيالقيام بالتحقيقات الالزمة

  
أو إقراراً بتسلّم ذلك الطلب وذلك      منظمة الصحة العالمية،     به   مرداً أولياً على الطلب الذي تتقد       )أ(

   ساعة؛٢٤في غضون 
  
 عن حالـة األحـداث      ، ساعة ٢٤في غضون   المتاحة،  الخاصة بالصحة العمومية    المعلومات    )ب(

   طلب منظمة الصحة العالمية؛ والمشار إليها في
  

 بما فـي ذلـك      ،٦ في إطار عمليات التقييم بموجب المادة        منظمة الصحة العالمية المعلومات     )ج(
  .تلك الفقرةالمعلومات ذات الصلة على النحو المبين في 

  
دولياً عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً   -٣

 انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمـال        احتمالفإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم          
مع المنظمـات    التعاون   تشمل تلك األنشطة  وقد  . التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة        

ة لدعم السلطات الوطنية في  إجـراء وتنـسيق          رض حشد المساعدة الدولي    وع األخرى المعنية بوضع المعايير   
وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التـي تـدعم هـذا              . عمليات التقييم في المواقع   

  .العرض
  
ر يدعوها إلى ذلـك     ر، عندما يكون هناك مب    إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة          -٤

 أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مـع الـدول          ر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية،    بالنظر إلى عظم المخاط   
مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الـصحة العالميـة                ،األطراف األخرى 

  .ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية
  

  توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات  ١١المادة 
  
 إلـى الـدول     ، عنـد االقتـضاء،     من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية       ٢رهناً بأحكام الفقرة      -١

 في أقرب وقت ممكـن وبأكفـأ وسـيلة متاحـة            ،األعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة       
 البد  وهي معلومات ،  ١٠ إلى   ٥وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من           

وينبغي أن ترسل المنظمة     . بالصحة العمومية  مواجهة مخاطر محتملة محدقة   منها لتمكين الدول األطراف من      
  .المعلومات إلى الدول األطراف األخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة

  
 ألغراض التحقق ٩ من المادة ٢الفقرة  و٨و ٦تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين   - ٢

بشكل عـام، للـدول األطـراف        والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، وال تتيح المنظمة هذه المعلومات،         
  :األخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول األطراف المشار إليها في تلك األحكام إلى أن

  
  ؛ أو١٢ثير قلقاً دولياً وفقاً للمادة يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية ت  )أ(

  
تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الـدولي،       )ب(

  وفقاً للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو
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  :يتبين وجود أدلة على  )ج(
  
 يحتمـل أن    أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الـدولي ال             )١(

تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المـسبب للمـرض أو ناقـل المـرض أو مـستودع                  
  أو  المرض؛

  
 الالزمة لتنفيذ التدابير الـضرورية      الكافيةأن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية          )٢(

  للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو
  

أو  و الحموالت أو الحاويات أو وسائل النقـل        طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو األمتعة أ       أن  )د(
من شأنها التي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، وأو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، البضائع 

  .المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدوليةأن تتطلب 
  
الحدث في أراضيها بشأن عزمهـا علـى        تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع            -٣

  .إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة
  
 مـن   ٢ المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة        ، وفقاً لهذه اللوائح   ،عندما تتاح للدول األطراف     -٤

لحـدث  هذه المادة يجوز للمنظمة أيضاً أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على المأل بالفعل معلومات أخرى عن ا                
  . وذات حجيةنفسه واستدعى األمر نشر معلومات مستقلة

  
   طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياًوجودتحديد   ١٢المادة 

  
يتولى المدير العام، باالستناد إلى المعلومات الواردة، والسيما المعلومات الواردة من الدولة الطـرف                -١

 حدث ما يشكل أو ال يشكل طارئة صحية عمومية تثيـر قلقـاً              التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان        
  .دولياً، وفقاً للمعايير واإلجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح

  
 وفقاً لهذه اللوائح، أن هناك طارئـة مـن  الطـوارئ             يجرىإذا رأى المدير العام، استناداً إلى تقييم          -٢

جري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن            ي فإنهالصحية العمومية تثير قلقاً دولياً،      
 المـدير   الـتمس وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار،             . هذا القرار األولي  

 فيمـا   المسماة (٤٨، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة       ٤٩ وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة        ،العام
  .بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة") لجنة الطوارئ"يلي 

  
 إثـر المـشاورات الـوارد       ،إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها             -٣

 ساعة بشأن ما إذا كانـت الحالـة تـشكل أو            ٤٨ أعاله إلى توافق في الرأي في غضون         ٢ذكرها في الفقرة    
  .٤٩حية عمومية تثير قلقاً دولياً، يتخذ القرار وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة  صطارئةتشكل  ال
  
تقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو ال يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً يراعي المدير العام                  ل  -٤

  :ما يلي
  

  المعلومات المقدمة من الدولة الطرف؛  )أ(
  



           A58/4        ٥٨/٤ج

16 

  ؛٢التخاذ القرارات الواردة في المرفق المبادئ التوجيهية   )ب(
  
  مشورة لجنة الطوارئ؛  )ج(
  
  المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛   )د(
  
تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة اإلنسان والمخاطر المحتملة النتشار المـرض علـى               )ه(

  .التدخل في حركة المرور الدوليطر مخاالنطاق الدولي و
  
 مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير           بعد التشاور إذا رأى المدير العام،       -٥

 قراراً وفقـاً لإلجـراءات      فإنه يتخذ  ومية تثير قلقاً دولياً قد انتهت      أن طارئة صحية عم    ،قلقاً دولياً في أراضيها   
  .٤٩مادة المنصوص عليها في ال

  
    االستجابة الصحية العمومية١٣المادة 

  
تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ                    -١

 وتعزيز وصون قدرتها علـى االسـتجابة بـسرعة وكفـاءة            اكتسابهذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على       
ة العمومية التي تثير قلقاً دولياً، وذلك على النحـو          يطوارئ الصح المية و  على الصحة العمو   للمخاطر المحتملة 

 مبادئ توجيهية لدعم الدول األطراف في       ، بالتشاور مع الدول األعضاء،    وتنشر المنظمة . ١المحدد في المرفق    
  . العموميةالعمل في مجال الصحةبناء قدراتها على 

  
، إبـالغ   ١المرفق  الجزء ألف من     من   ٢لمشار إليه في الفقرة       يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم ا        -٢

مهلة المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على                
ويجـوز للدولـة الطـرف، فـي        .  من هـذه المـادة     ١ سنتان تفي خاللهما بااللتزام الوارد في الفقرة         قدرها
 سنتين من المدير العام، الذي      مهلة إضافية ال تتجاوز    خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب       وبناء على ة  استثنائي ظروف

 تقوم   من هذه المادة،   ١ وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة        .ةعيتخذ القرار مراعياً للمشورة التقنية للجنة المراج      
  .قدم المحرز نحو التنفيذ الكامللتالدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبالغ المنظمة سنوياً با

  
للمخـاطر المحتملـة    بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في االسـتجابة                -٣

 العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم اإلرشادات والمساعدات التقنية وتقييم مدى المحدقة بالصحة
  . في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزومفعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما

  
، أن هنـاك    ١٢إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول األطراف المعنية وحسبما تنص عليه المـادة                -٤

ي الفقرة  طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقاً دولياً، فلها أن تعرض، فضالً عن الدعم المشار إليه ف                
المخـاطر   من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمـدى شـدة                    ٣

ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من          .  ولمدى كفاية تدابير المكافحة    المحتملة الدولية 
وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولـة       .  في الموقع  أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم        

  .الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض
  
 االستجابة التي تتولى المنظمة تنـسيقها إذا طلبـت          دعم أنشطة  الدول األطراف، بقدر اإلمكان،      تتولى  -٥

  .المنظمة ذلك
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األطراف األخرى المتـضررة أو     تقدم المنظمة، لدى الطلب، اإلرشادات والمساعدات المناسبة للدول           -٦
  .التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً

  
  الحكوميةتعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات   ١٤المادة 

  ة والهيئات الدولية الدولي
  
يئات الدوليـة    أو اله   الدولية  الحكومية تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب االقتضاء، مع المنظمات         -١

المختصة األخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعـاون وتنـسيق                  
  .األنشطة من خالل إبرام االتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة

  
ن في الحاالت التي يندرج فيها اإلخطار بوقوع حدث ما أو التحقـق منـه أو االسـتجابة لـه ضـم                      -٢

 تتولى منظمة الصحة العالميـة      ، بالدرجة األولى،  أخرىأو هيئات دولية    اختصاصات منظمات حكومية دولية     
  .تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير مالئمة حماية للصحة العمومية

  
٣-            لمشورة أو الدعم أو لتقديم المنظمة د على الرغم مما ورد أعاله ال يوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقي

  .المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى ألغراض الصحة العمومية
  
  التوصيات-الباب الثالث 

  
    التوصيات المؤقتة١٥المادة 

  
عام توصـيات  حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، يصدر المدير ال ،  ١٢ وفقاً للمادة    ،إذا تأكد   -١

ويجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حـسب         . ٤٩ في المادة     لإلجراء المنصوص عليه   مؤقتة وفقاً 
بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دوليـاً قـد              بما في ذلك تعديلها أو تمديدها       االقتضاء،  

ـ انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض             وقوعهـا مجـدداً أو      ة دون الحيلول
  . على الفورااكتشافه

  
يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الـصحية                 -٢

 األمتعـة والحمـوالت     وأ/ العمومية التي تثير قلقاً دولياً، أو دول أطراف أخرى، فيما يخـص األشـخاص و              
تجنب للطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي واائع وسائل النقل والبضوو والحاويات

  .التدخل دون داع في حركة المرور الدولي
  
 في أي وقت وتنتهـي      ٥٠يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة             -٣

 ثالثـة   لها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلـى       ويجوز تعدي .  من صدورها  ثالثة أشهر صالحيتها تلقائياً بعد    
 تأكـد   التي تلي الثانيةانعقاد جمعية الصحة العالمية    وال يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز         .أشهر

  .والتي تتعلق بها التوصياتطارئة الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً 
  

    التوصيات الدائمة١٦المادة 
  

 لتطبيقها بشكل   ٥٣مة أن تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقاً للمادة            يجوز للمنظ 
 األمتعـة   وأ/ ويجوز أن تطبق الدول األطراف تلك التوصيات فيما يتعلـق باألشـخاص و            . روتيني أو دوري  
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رة تتهدد الـصحة   لطرود البريدية بشأن أخطار محددة ومستم     اسائل النقل والبضائع و   وو والحموالت والحاويات 
لحد منه واإلقالل ما أمكن من التدخل في حركة         لالعمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو          

  .، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب االقتضاء٥٣ويجوز للمنظمة، وفقاً للمادة . المرور الدولي
  

    معايير التوصيات١٧المادة 
  

  :عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلييراعي المدير العام، 
  

   الدول األطراف المعنية مباشرة؛آراء  )أ(
  
  مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛  )ب(
  
  المبادئ العلمية وكذلك البينات والمعلومات العلمية المتاحة؛  )ج(
  
 للمخاطر يالئم الظروف، أكثر تقييداً لحركة       ، استناداً إلى تقييم    تكون التدابير الصحية التي ال     )د(

 كفالـة  من البدائل المتاحة المعقولة التي مـن شـأنها           لألفرادأو أكثر إزعاجاً    والتجارة  النقل الدولي   
  ؛المستوى المالئم من حماية الصحة

  
  المعايير والصكوك الدولية ذات الصلة؛  )ه(
  
   والهيئات الدولية األخرى المعنية؛ و الحكومية الدوليةع بها المنظماتاألنشطة التي تضطل  )و(
  
  .المعلومات األخرى المالئمة والمحددة ذات الصلة بالحدث  )ز(

  
من هذه المادة ) و(و) ه(وفيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين 

  . الطوارئلقيود تفرضها ظروف
  

    واألمتعة والحموالت  التوصيات المتعلقة باألشخاص١٨مادة ال
   والبضائع والطرود البريديةووسائل النقل والحاويات

  
يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول األطراف فيمـا يتعلـق                  -١

  :باألشخاص المشورة التالية
  

   تدابير صحية؛ارة باتخاذ أيشعدم اإل  -
  

  استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛  -
  

  ؛تحليل مختبريأي  ومراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي  -
  

   إجراء فحوص طبية؛اشتراط  -
  

  مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى؛  -
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   التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى؛اشتراط  -
  
   تحت المالحظة الصحية العمومية؛صابتهمفي إ المشتبه  األشخاصوضع  -

  
فـي   المـشتبه   األشـخاص تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخـصوص       -

  ؛إصابتهم
  

  القيام بعزل المصابين ومعالجتهم عند الضرورة؛  -
  

   أو المصابين؛في إصابتهمتتبع من خالطوا األشخاص المشتبه   -
  

   والمصابين؛في إصابتهمه رفض دخول األشخاص المشتب  -
  

  رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛  -
  
  .أو فرض قيود على خروجهم/ إجراء فحص لألشخاص القادمين من مناطق موبوءة و  -
  

األمتعة يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول األطراف فيما يتعلق ب               -٢
  :والبضائع والطرود البريدية المشورة التاليةوالحاويات لنقل وسائل اوالحموالت و

  
   بأي تدابير صحية؛عدم اإلشارة  -
  
   بيان الشحنة ومسار السفينة؛مراجعة  -
  
  إجراء عمليات تفتيش؛  -
  
   العدوى أو التلوث؛تجنبمراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل   -
  
أو الطرود البريدية أو     وسائل النقل أو البضائع       األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو      معالجةالقيام ب   -

   للقضاء على  العدوى أو التلوث، بما في ذلك نواقل المرض ومستودعاته؛الرفات البشرية
  
  ؛ التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية ونقلها على نحو مأموناستعمال  -
  
  جراء العزل أو الحجر الصحي؛إ  -
  
 الطرود البريدية  أو البضائع أو      أو الحاويات أو وسائل النقل      الحموالت  األمتعة أو  مصادرة وإتالف   -

 في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرهـا              أو المشتبه في تلوثها    الملوثة
  من العمليات األخرى؛

  
 .رفض المغادرة أو الدخول  -
  
  
  



           A58/4        ٥٨/٤ج

20 

   نقاط الدخول-باب الرابع ال
  

    االلتزامات العامة١٩المادة 
  

  :تقوم كل دولة طرف، عالوة على االلتزامات األخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، بما يلي
  
 لنقاط الدخول المعينة، ضمن اإلطار الزمنـي        ١ضمان تطوير القدرات المحددة في المرفق         )أ(

  ؛١٣ من المادة ١ والفقرة ٥ادة  من الم١المنصوص عليه في الفقرة 
  

  تحديد السلطات المختصة في كل نقطة من نقاط الدخول يتم تعيينها في أراضيها؛ و  )ب(
  
 الطلب استجابة لخطر محتمل محـدد علـى         ولدى،  ما هو ممكن عملياً   بقدر   ،تزويد المنظمة   )ج(

 بمـا فيهـا النواقـل       الصحة العمومية، بالبيانات المناسبة بخصوص مصادر العـدوى أو التلـوث،          
  .والمستودعات، في نقاط الدخول، التي قد تؤدي إلى انتشار المرض على النطاق الدولي

  
    المطارات والموانئ٢٠المادة 

  
 القـدرات المنـصوص عليهـا فـي         يجب أن تطور  المطارات والموانئ التي    األطراف   الدول   تحدد  -١

  .١ المرفق
  
اإلصـحاحية وشـهادات المراقبـة      المراقبة  السفن من   عفاء  إ إصدار شهادات    الدول األطراف تضمن    -٢

 من هذه اللوائح وللنموذج المنصوص عليه في        ٣٩اإلصحاحية للسفن وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة         
  .٣المرفق 

  
  :المأذون لها بما يليإلى المنظمة قائمة بالموانئ ترسل كل دولة طرف   -٣

  
  ؛ أو٣ و١لسفن وتوفير الخدمات المشار إليها في المرفقين  اإصحاحمراقبة إصدار شهادات   )أ(

  
  ؛ وفقطاإلصحاحية من المراقبة السفن إصدار شهادات إعفاء   )ب(

  
 شهادة إعفاء السفن من مراقبة اإلصحاح لمدة شهر إلى أن تصل السفينة إلى               صالحية  تمديد  )ج(

  .الميناء الذي يمكن أن يتم فيه تسلم الشهادة
  
تتـولى   و .المنظمة بأية تغييرات قد تطرأ على وضع الموانئ المدرجة في القائمة          ولة طرف    كل د  غلّتب

  .الفقرةالمنظمة نشر المعلومات الواردة بموجب هذه 
  
اتخـاذ  التحريـات المناسـبة،     بعد إجراء   و،  الدولة الطرف المعنية   على طلب    لمنظمة، بناء ل يجوز  - ٤
ار أو الميناء الواقع في أراضيها يستوفي الشروط المشار إليهـا           أن المط يلزم من ترتيبات لإلشهاد على        ما

 لمراجعة دورية مـن قبـل        المذكورة ويجوز إخضاع عمليات اإلشهاد   .  من هذه المادة   ٣ و ١في الفقرتين   
  .الدولة الطرف  معبالتشاورالمنظمة، وذلك 
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 ، المختـصة   والهيئات الدوليـة   المنظمات الحكومية الدولية   تقوم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع       -٥
وتنشر المنظمة أيضاً قائمـة     . بوضع ونشر المبادئ التوجيهية لإلشهاد للمطارات والموانئ بموجب هذه المادة         

  .التي تم اإلشهاد عليهابالمطارات والموانئ 
  

   المعابر البرية ٢١المادة 
  

أن تحدد معابر برية تقـوم       حيثما توجد أسباب صحية عمومية تبرر ذلك،         ،دولة طرف ألي  يجوز    - ١
  :، واضعة في االعتبار١ المرفقالقدرات المنصوص عليها في بتطوير 

  
للدولة الطرف، التي قـد     في المعابر البرية     حجم وتواتر مختلف أنواع حركة المرور الدولي        )أ(

  ؛ وتحدد، وذلك مقارنة بنقاط الدخول األخرى
  
ي مناطق تبدأ فيها حركة المرور الدولي، أو تمر          الموجودة ف  ،الصحة العمومية على  المخاطر    )ب(

  .عينمعبرها، قبل الوصول إلى معبر بري 
  
  :يجوز للدول األطراف المتتاخمة أن تنظر في  -٢

  
الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن تـوقي أو مكافحـة انتقـال                   )أ(

  ؛ و٥٧ة المرض دولياً عند المعابر البرية وفقاً للماد
  
 القدرات الوارد ذكرها في     التي يلزم فيها تطوير    المشترك للمعابر األرضية المتتاخمة      التحديد  )ب(

  . من هذه المادة١ وفقاً للفقرة ١المرفق 
  

  المختصة ات السلط  دور٢٢المادة 
  
  :على السلطات المختصة  -١
  

وسائل النقـل والبـضائع     و  األمتعة والحموالت والحاويات   المسؤولية عن رصد  االضطالع ب   )أ(
موبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها      المناطق  ال المغادرة من    والطرود البريدية والرفات البشرية   

  والمستودعات؛نواقل ال مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك خالية من
  

مـسافرون فـي   إبقاء المرافق التي يستخدمها ال    ، على ضمان    بقدر ما هو ممكن عملياً    العمل،    )ب(
نواقـل  النقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مـصادر العـدوى أو التلـوث، بمـا فـي ذلـك                     

  والمستودعات؛
  

إلبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة       اإلشراف على أية عمليات     عن  مسؤولية  تحمل ال   )ج(
  والطرود البريدية  البضائعقل و وسائل الن و  األمتعة والحموالت والحاويات   الحشرات وإزالة التلوث من   

  فيما يتعلق باألفراد، حسب االقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛  اتخاذ التدابير الصحية أووالرفات البشرية
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إبالغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقـل                 )د(
مات كتابية بخصوص الطرق التـي تتبـع، حيثمـا          قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلو       

  تتوافر؛
  

تحمل المسؤولية عن اإلشراف على إزالة المياه أو األطعمة الملوثة أو الفضالت البـشرية أو        )ه(
الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منهـا علـى نحـو                 

  مأمون؛
  

الممكنة عملياً والمتسقة مع هذه اللوائح لرصد ومراقبة تفريغ السفن لميـاه            اتخاذ كل التدابير      )و(
المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب األمـراض وتلـوث ميـاه                 

   أو البحيرات أو أية مجارٍ مائية دولية أخرى؛أو المضايقالموانئ أو األنهار أو القنوات 
  

 واألمتعـة والحمـوالت     ولية عن اإلشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين       تحمل المسؤ   )ز(
 ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك              والحاويات

  ؛، عند اللزومإجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية
  

لألحـداث الـصحية العموميـة غيـر        اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي          )ح(
  المتوقعة؛ و

  
االتصال بمركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الـصلة               )ط(

  .المتخذة عمالً بهذه اللوائح
  
يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقـة                 -٢

 وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية  األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو أوموبوءة
 إخفـاق  تفيد    يمكن التحقق منها   أو بينات / و مؤشراتالقادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك          

  .التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة
  
ءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان والتطهير وإزالة التلوث، وغيرها مـن اإلجـراءات             تنفذ إجرا   -٣

  أو إلحـاق الـضرر     يسمح بتجنب إلحاق األذى باألفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر اإلمكان،         الصحية، على نحو    
وسـائل  يـات أو  األمتعة أو الحموالت أو الحاو ببالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر         

  . أو الطرود البريديةالنقل أو البضائع
  

   تدابير الصحة العمومية -الباب الخامس 
  

   أحكام عامة-الفصل األول 
  

    التدابير الصحية المتخذة عند الوصول والمغادرة٢٣المادة 
  

دولـة الطـرف،     بأحكام االتفاقات الدولية السارية والمواد ذات الصلة من هذه اللوائح، يجوز لل            رهناً  -١
  : أن تشترط ما يلي عند الوصول أو المغادرة،ألغراض الصحة العمومية
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  :فيما يخص المسافرين  )أ(
  

  ؛هتقديم معلومات عن وجهة المسافر كي يتسنى االتصال ب  )١(
  
أي سفر في أي   قد حدث   تقديم معلومات تتعلق بخط رحلة المسافر للتأكد مما إذا كان             )٢(

قرب من أي منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو منطقة موبوءة أو بال
التلوث قبل الوصول، عالوة على مراجعة وثائق المسافر الصحية إذا كانت مطلوبة بموجب             

  أو/ هذه اللوائح؛ و
  
إجراء فحص طبي دون إجراءات باضعة؛ بأقل قدر من اإلزعاج بما يحقق الغايات               )٣(

   العمومية؛المتوخاة في مجال الصحة
  
وسائل النقل والبـضائع والطـرود البريديـة        ألمتعة والحموالت والحاويات و   إجراء تفتيش ل    )ب(

  . البشريةوالرفات
  

 العموميـة    الصحة علىمخاطر محتملة   يجوز للدول األطراف، استناداً إلى البينات الدالة على وجود            -٢
 أن تتخذ تـدابير     ،هذه المادة، أو من خالل سبل أخرى       من   ١المتأتية من التدابير المنصوص عليها في الفقرة        و

وذلـك بـأن     أو متضرر،    في إصابته مشتبه  خاصة إذا تعلق األمر بمسافر      وصحية إضافية وفقاً لهذه اللوائح،      
  فحص طبي بأقل قدر من اإلجراءات الباضعة ومن اإلزعاج بما يحقق           لى أساس كل حالة على حدة،     عيجرى،  

  . انتشار المرض دولياالحيلولة دونمتمثل في  الهدف الصحة العمومية
  
ال يجوز القيام بأي فحص طبي، أو تطعيم أو اتخاذ أي تدابير صحية أو اتقائية بموجب هذه اللـوائح                     -٣

على المسافرين دون الحصول مسبقاً منهم أو من آبائهم أو أولياء أمرهم على موافقة صريحة وعليمة بذلك، إال           
  . الدولة الطرف والتزاماتها الدوليةلقانون، ووفقاً ٣١ من المادة ٢ي الفقرة فيما هو منصوص عليه ف

  
هم ؤيخطر المسافرون المراد تطعيمهم أو المعروض عليهم إجراءات اتقائية عمالً بهذه اللوائح، أو آبا               -٤

ءات االتقائيـة    بأي خطر يرتبط بالتطعيم أو عدم التطعيم وباستخدام أو عدم استخدام اإلجـرا             أمورهمأو أولياء   
طبقـاً  وتبلغ الدول األطراف األطباء الممارسين بهذه المتطلبات        .  الدولة الطرف والتزاماتها الدولية    لقانونوفقاً  
  . الدولة الطرفلقانون

  
أي فحص طبي أو إجراء طبي أو تطعيم أو غير ذلك من اإلجراءات االتقائية التي تنطوي على خطر                    -٥

 المسافر أو يعطى له إال وفقاً لتوجيهات ومعايير السالمة المعمـول بهـا علـى                انتقال المرض ال يجرى على    
  .الصعيدين الوطني أو الدولي، وذلك لتقليل هذا الخطر إلى أدنى حد

  
   أحكام خاصة بوسائل النقل ومشغليها-الفصل الثاني 

  
    مشغلو وسائل النقل٢٤المادة 

  
 عملياً والمتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل          تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة       -١

  :النقل بما يلي
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  لتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف؛ل االمتثال  )أ(
  
إطالع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة مـن قبـل الدولـة                  )ب(

  متن وسائل النقل؛الطرف لتطبيقها على 
  
إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في                 )ج(

ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحـة           . ذلك النواقل والمستودعات  
  .مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر

  
وتـرد فـي    .  أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هـذه المـادة           ٤وترد في المرفق      -٢

  . تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل ومشغليها فيما يتعلق باألمراض المحمولة بالنواقل٥ المرفق
  

    السفن والطائرات المارة مروراً عابرا٢٥ًالمادة 
  

، أو ما لم تسمح بذلك االتفاقات الدولية السارية، ال يجوز ألية            ٤٣و ٢٧ين  دون اإلخالل بأحكام المادت   
  :دولة طرف اتخاذ أي تدابير صحية فيما يتعلق

  
بأية سفينة ال تكون قادمة من منطقة موبوءة وتمر في قناة بحرية أو مجرى مائي داخل إقليم                   )أ(

ويسمح ألية سفينة من    . ي دولة أخرى  تلك الدولة الطرف، وتكون في طريقها إلى ميناء يقع في أراض          
  هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من وقود وماء وطعام وإمدادات، تحت إشراف السلطات المختصة؛ 

  
أية سفينة تمر في المياه الواقعة ضمن واليتها القضائية، دون التوقف فـي مينـاء أو علـى                    )ب(

  الساحل؛
  
 عدا أنـه يمكـن قـصر      قع ضمن واليتها القضائية،     أية طائرة تمر مروراً عابراً في مطار ي         )ج(

على أنـه  . مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ               
  . المختصةعام واإلمدادات تحت إشراف السلطة لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطيجب السماح

  
   المارة مروراً عابراًحافالت المدنيةوال  الشاحنات والقطارات ٢٦المادة 

  
، أو ما لم تسمح بذلك االتفاقات الدولية السارية، ال تُطبق أيـة تـدابير               ٤٣و ٢٧رهناً بأحكام المادتين      

غير القادمة من منطقة موبوءة والعابرة لألراضي دون المدنية صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافالت 
  .و تفريغصعود أو نزول أو تحميل أ

  
    وسائل النقل الموبوءة٢٧المادة 

  
على وجود خطـر    أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل          أو   عالمات سريرية إذا وجدت     -١

 ،يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسـائل النقـل                 محتمل  
  :قل تلك موبوءة، ويجوز لها أن تقوم بما يليتعتبر السلطة المختصة أن وسيلة الن
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تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب االقتضاء، أو العمـل                 )أ(
  على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛

  
 مستوى كاف من السيطرة علـى الخطـر         لتأمين ،، في كل حالة   تحديد الطريقة التي تستخدم     )ب(

وحيث تنصح المنظمة بطـرق أو مـواد        . هدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح       الذي يت 
 الـسلطة المختـصة وجـود       تقرر ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم          لهذه اإلجراءات،  معينة

  . الركون إليهاوإمكانأساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية 
  

 للحيلولـة دون  ير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللـزوم           ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تداب     
  . بهذه التدابير اإلضافية المعني باللوائح الصحيةوينبغي إبالغ مركز االتصال الوطني. انتشار المرض

  
 تدابير المكافحة المنصوص عليها فـي       قادرة على تنفيذ  إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول           -٢

  :مادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوءة بالمغادرة، رهناً بالشروط التاليةهذه ال
  
قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبالغ السلطة المختصة في نقطة الـدخول المعروفـة                )أ(

  ؛)ب(التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية 
  
نة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثر عليها           عندما يتعلق األمر بسفي     )ب(

  .المطلوبةوتدابير المكافحة 
  

 واإلمدادات تحت إشراف    واألغذيةويسمح ألية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه              
  .السلطة المختصة

  
  :نهأ السلطة المختصة بتقتنعصفة عندما أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه ال  -٣
  

   من هذه المادة؛١تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة   )أ(
  
  .شكل خطراً يتهدد الصحة العموميةي قدليس على متنها ما   )ب(
  

   في نقاط الدخولالطائراتو  السفن ٢٨المادة 
  

فاقات الدولية السارية، ال يجـوز منـع الـسفن أو      ، أو وفقاً لما تنص عليه االت      ٤٣رهناً بأحكام المادة      -١
بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير       . الطائرات ألسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول          

مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار األمـر إلـى الـسفينة أو الطـائرة                 
لى مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لم تواجه الـسفينة أو                بمواصلة رحلتها ع  

  .الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمراً غير مأمون العواقب
  
 الـدول   ، أو وفقاً لما تنص عليه االتفاقات الدولية السارية، ال يجوز أن ترفض            ٤٣رهناً بأحكام المادة      -٢

 علـى وجـه     ، للسفن أو الطائرات ألسباب تتعلق بالـصحة العموميـة، وال يجـوز            لحركةحرية ا األطراف  
 تفريـغ أو تحميـل      الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها وال يجوز عرقلة عملية            ،الخصوص
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جوز للدول األطراف أن ترهن منح      وي.  واإلمدادات واألغذيةالشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود والمياه        
 بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبـادة الحـشرات أو الفئـران          حركة ال حرية

والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر مـا مـن                    
  .مصادر العدوى أو التلوث

  
 كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، ورهناً بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص            كلماالدولة الطرف،   تقوم    -٣

 وذلك عن طريق الالسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولـة                حرية الحركة بمنح  
ن وصول السفينة أو الطـائرة لـن   الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أ  

  .يتسبب في دخول المرض أو انتشاره
  
يبلّغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية                     -٤

 الميناء أو المطار عن أية حاالت مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية               مراقبيبأطول وقت ممكن،    
 الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائـد بوجـود             على  محتمل أو بينات على وجود خطر    

 هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختـصة فـي           نقلويجب  .  الصحة العمومية  علىأمراض أو أخطار    
ن المسؤولين أو من يتولـون      غ هذه المعلومات مباشرة م    لّوينبغي في الظروف العاجلة أن تب     . الميناء أو المطار  

  .السلطات المعنية في الميناء أو المطارالقيادة إلى 
  
 طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غيـر             أو رست تطبق التدابير التالية إذا هبطت        -٥

 أو ربـان   قائـد الطـائرة   الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه ألسباب خارجة عن إرادة             أو الميناء   المطار  
  :السفينة

  
يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن لالتـصال                   )أ(

  دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛
  
 حال إبالغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بهـا            المختصةيجوز للسلطة     )ب(

  هذه اللوائح؛خرى واردة في أمن المنظمة أو تدابير صحية 
  
 وال نقل أيـة     المكان المحيط بها  ال يجوز ألي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر              )ج(

 حـاالت الطـوارئ أو      ما لم تقتض ذلـك    ، إال بإذن من السلطة المختصة،       ذلك المكان حموالت من   
  غراض االتصال بالسلطة المختصة؛أ
  
 السلطة المختـصة، يجـوز للطـائرة أو         تشترطهاي  عند استكمال جميع التدابير الصحية الت       )د(

 التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إمـا إلـى المطـار أو             ما يكون المقصود هو هذه    السفينة، بقدر   
إلى مطـار أو     ،إذا تعذر عليها ذلك، ألسباب تقنية     الميناء الذي كان مقرراً هبوطها أو رسوها فيه، أو          

  . الموقعميناء مالئم
  

ظر عن األحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ               بغض الن   -٦
 السلطة المختصة   إبالغوعليه أو عليهم    . أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسالمة المسافرين على متن مركبته         

  .بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عمالً بأحكام هذه الفقرة
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   في نقاط الدخولوالحافالت المدنية   الشاحنات والقطارات ٢٩المادة 
  

وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التـدابير      ية، بالتشاور مع الدول األطراف،       منظمة الصحة العالم   تتولى
  . والقطارات والحافالت المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضيةالصحية على الشاحنات

  
   أحكام خاصة بالمسافرين -الثالث الفصل 

  
   الصحة العمومية  وضع المسافرين تحت مالحظة٣٠المادة 

  
في  أو بما تسمح به االتفاقات الدولية السارية يجوز السماح ألي مسافر مشتبه              ٤٣رهناً بأحكام المادة    
واصـل رحلتـه     العمومية أن ي   المالحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة       تحت   إصابته ووضع عند وصوله   

وشيكاً على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في محتمالً الدولية إذا كان ال يشكل خطراً 
ويجب على المسافر أن    . توقع وصول المسافر إليها   بنقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها،          

  .  تلك السلطة لدى وصولهيتقدم إلى
  

   المسافرين  التدابير الصحية المتعلقة بدخول٣١المادة 
  
ال يطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كـشرط لـدخول أي                    -١

، ال تمنـع    ٤٥ و ٤٢ و ٣٢مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم اإلخالل بـالمواد               
 أو تقديم دليل    لطبي أو التطعيم أو اتخاذ اإلجراءات االتقائية األخرى       الدول األطراف من طلب إجراء الفحص ا      

  :يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ اإلجراءات االتقائية األخرى
  

  إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛  )أ(
  
  دائمة؛يطلبون اإلقامة المؤقتة أو الكشرط لدخول أي مسافرين   )ب(
  
  ؛ أو ٧ و٦ أو المرفقين ٤٣كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة   )ج(
  
 .٢٣يجوز إجراؤه بمقتضى المادة ما   )د(

  
في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ   -٢

دة، على أي تدبير من هذا القبيـل، أو فـي حالـة              من هذه الما   ١ بموجب الفقرة    بشأنهإجراءات اتقائية أخرى    
، يجوز للدولة الطرف المعنية،     ٢٣من المادة   ) أ(١رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة          

وفي حالة وجود مخاطر وشـيكة محدقـة         أن ترفض دخول ذلك المسافر،       ٤٥ و ٤٢ و ٣٢رهناً بأحكام المواد    
 وإلى الحد الضروري لمواجهـة هـذه        ألحكام قوانينها الوطنية،  دولة الطرف، وفقاً    بالصحة العمومية يجوز لل   

   : بالخضوع لما يلي٢٣ من المادة ٣المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقاً للفقرة 
  

الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر مـن اإلجـراءات الباضـعة                 )أ(
  عاج؛ واإلز

  
  التطعيم أو اإلجراءات االتقائية األخرى؛ أو  )ب(
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تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العـزل أو                   )ج(
  .الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت مالحظة سلطات الصحة العمومية

  
  المسافرين   معاملة ٣٢المادة 

  
 المسافرين على نحو يحترم معاملةقاً لهذه اللوائح تتولى الدول األطراف لدى تنفيذ التدابير الصحية وف

 إلى أدنى حد إزعاج وضيقكرامتهم، وحقوق اإلنسان والحريات األساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من 
  :ممكن، بما في ذلك

  
  معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام؛  )أ(
  
  االجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين؛ ومراعاة نوع الجنس والشواغل   )ب(

 
توفير أو اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير ما يكفي من الطعام والميـاه وتجهيـزات اإلقامـة                  )ج(

المناسبة والملبس المناسب وحماية األمتعة وسائر الممتلكات والعالج الطبي المالئم ووسائل االتـصال       
وسـائر المـساعدات المالئمـة للمـسافرين        ،   فهمها بلغة يمكن للمسافرين   ن وذلك إن أمك   الضرورية

الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو إلجراءات أخرى تحقيقـاً               
  .ألغراض الصحة العمومية

  
   أحكام خاصة بشأن البضائع والحاويات ومناطق تحميلها-الفصل الرابع 

  
  لعابرة   البضائع ا٣٣المادة 

  
يجوز إخـضاع البـضائع      ، أو ما لم تسمح بذلك االتفاقات الدولية السارية، ال         ٤٣رهناً بأحكام المادة    

 للتدابير الصحية التي تنص عليهـا هـذه          باستثناء الحيوانات الحية،   العابرة التي ال تنقل من سفينة إلى أخرى،       
  .اللوائح أو حجزها ألغراض تتعلق بالصحة العمومية

  
    الحاويات ومناطق تحميلها٣٤ المادة

  
، أن يستعمل القائمون على شحن الحاويات المستخدمة        ما هو ممكن عملياً   قدر  بتكفل الدول األطراف،      -١

في حركة المرور الدولي حاويات تخلو من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقـل والمـستودعات،                  
  .وخصوصاً أثناء عملية التعبئة والرزم

  
، أن تكون مناطق تحميل الحاويات خاليـة مـن مـصادر            بقدر ما يمكن عملياً   تكفل الدول األطراف،      -٢

  .العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات
  
حيثما ترى الدولة الطرف أن حجم حركة المرور الدولي للحاويات كبير بما فيه الكفاية، تتخذ السلطات   -٣

ة المتسقة مع هذه اللوائح، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وتقيـيم الظـروف               المختصة كل التدابير الممكن   
  .مناطق تحميل الحاويات، وذلك بغية ضمان تنفيذ االلتزامات الواردة في هذه اللوائحو  الحاوياتالصحية في

  
  .فحص الحاويات وعزلهالتتاح في مناطق تحميل الحاويات، بقدر اإلمكان، مرافق   -٤
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سلي الحاويات والمرسل إليهم بذل قصارى جهدهم من أجل تجنب انتقال الملوثات عند القيـام             على مر   -٥
  .بتحميل متعدد االستعماالت لتلك الحاويات

  
   الوثائق الصحية-الباب السادس 

  
    قواعد عامة٣٥المادة 

  
ادرة عن   تلك المنصوص عليها في هذه اللوائح أو في التوصيات الص          غيرال تطلب أية وثائق صحية،      

المنظمة، في إطار حركة المرور الدولي، ولكن شريطة عدم تطبيق هذه المادة على المسافرين الذين يلتمسون                
الـصحية العموميـة    حالـة   الاإلقامة المؤقتة أو الدائمة، وكذلك عدم تطبيقها على الوثائق المطلوبة بخصوص            

وللـسلطة المختـصة أن      .باالتفاقات الدولية السارية  لبضائع أو الحموالت المتداولة في التجارة الدولية عمالً         ل
تطلب من المسافرين استيفاء نماذج البيانات التي تتيح االتصال واالستبيانات الخاصـة بـصحة المـسافرين،                

  .٢٣شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في المادة 
  

   االتقائية األخرىأو اإلجراءات  شهادات التطعيم ٣٦المادة 
  

، عمالً بهذه اللوائح أو     طابق اللقاحات واإلجراءات االتقائية األخرى المطبقة على المسافرين       يجب أن ت    -١
 فيمـا يتعلـق بـأمراض       ٧، وكذلك أحكام المرفق     ٦ وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق        التوصيات

  .محددة، حيثما انطبقت
  

جراءات اتقائية أخرى بشأنه صـادرة وفقـاً        ال يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إ            -٢
، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لـو             ٧، وكذلك المرفق    ٦ألحكام المرفق   

أو بينـات تـدل   / كان قادماً من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و       
  .فعالة االتقائية األخرى لم تكن على أن التطعيم أو اإلجراءات

  
    اإلقرار الصحي البحري٣٧المادة 

  
على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقـق مـن                     -١

الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصـول الـسفينة إذا كـان                    
 وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقراراً صحياً بحرياً ويسلمه            لذلك دوات الالزمة المركب يملك األ  

إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقاً من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إال إذا كانت اإلدارة الـصحية                   
  .تشترط ذلك ال

  
 عـن    المختـصة   معلومات تطلبها الـسلطة    على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية           -٢

  .الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية
 

  .٨يجب أن يكون اإلقرار الصحي البحري مطابقاً للنموذج المبين في المرفق   -٣
  

  :يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي  -٤
  
   أوإعفاء جميع السفن القادمة من تقديم اإلقرار الصحي البحري؛  )أ(
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 بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمـة مـن منـاطق           اإلقرار الصحي البحري   تقديم   اشتراط  )ب(
  . للعدوى أو التلوث السفن التي قد تكون حاملةه مناشتراط تقديمموبوءة أو 

  
  .وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكالءهم بهذه المتطلبات

  
  لطائرة  الجزء الصحي من اإلقرار العام ل٣٨المادة 

  
 أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط فـي          ، بقدر استطاعته،  على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد         -١

أول مطار في أراضي دولة طرف، إال إذا كانت الدولة الطرف ال تشترط ذلك، الجزء الصحي مـن اإلقـرار        
  .٩ذج المبين في المرفق العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النمو

  
على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق                      -٢

  .بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة
  

  :يجوز للدولة الطرف أن تقرر  -٣
  
  ات القادمة من تقديم الجزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة؛ أوإعفاء جميع الطائر  )أ(
  
 بموجب توصية تتعلـق بالطـائرات       الجزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة      تقديم   اشتراط  )ب(

  .لعدوى أو التلوثقد تكون حاملة ل من الطائرات التي اشتراط تقديمهالقادمة من مناطق موبوءة أو 
  

  .شغلي الطائرات أو وكالءهم بهذه المتطلباتوتُعلم الدولة الطرف م
  

    الشهادات الصحية للسفن٣٩المادة 
  

تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة اإلصحاحية وشهادة المراقبة اإلصحاحية للسفينة صالحتين لمدة               -١
 المراقبة الالزمـة    ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير           . أقصاها ستة أشهر  

  .في الميناء
  

المراقبـة  بفي حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة مـن المراقبـة اإلصـحاحية أو شـهادة                    -٢
 على متن السفينة يهدد الصحة العموميـة، يجـوز    محتملاإلصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر  

  .٢٧ من المادة ١رة ما تنص عليه الفقل وفقاًللدولة الطرف التصرف 
  
  .٣يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق   -٣
  
وفـي حالـة الـسفن المثقلـة        . العنابر خاليـة  و عندما تكون السفينة     ، كلما أمكن،   تدابير المراقبة  تنفذ  -٤

  . قبل تحميلها تلك التدابيرتنفّذبالصابورة 
  

 تصدر السلطة المختصة شـهادة      بصورة مرضية استكمالها  مطلوبة ويتم    تدابير المراقبة    نما تكو عند  -٥
  .اتخذت وتدابير المراقبة التي التي وجدتالمراقبة اإلصحاحية للسفينة مع ذكر البينات 
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يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة اإلصحاحية في أي ميناء محـدد                  -٦
 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من                 ٢٠المادة  بموجب  

وال يجري إصدار هذه الشهادة عادة إال بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرهـا               . النواقل والمستودعات 
 من المواد التي من هذا القبيل أو المعـدة          خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إال على الصابورة أو غيرها           

  .دقيقاًعلى هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشاً 
  
إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة اإلصحاحية أن الظروف التي                 -٧

ها أن تشير إلى ذلك في شـهادة المراقبـة          نفذت فيها تلك التدابير ال تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعلي          
  .اإلصحاحية للسفينة

  
   الرسوم-الباب السابع 

 
  فيما يخص المسافرين    الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية٤٠المادة 

  
 من هذه المـادة،     ٢باستثناء المسافرين الذين يلتمسون اإلقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهناً بأحكام الفقرة              -١
  :لدولة الطرف، عمالً بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العموميةتفرض ا ال
  

 الدولـة الطـرف     تشترطهأي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد               )أ(
   أو؛الذي يجري فحصهللتحقق من الحالة الصحية للمسافر 

  
 شرطاً مـن الـشروط      ال يكون قدم للمسافر عند وصوله و    ياتقائية أخرى   أي تطعيم أو وسيلة       )ب(

التطعيم أو تقديم الوسيلة االتقائية األخرى بأقـل مـن عـشرة             تم نشره قبل     اً شرط يكونالمنشورة أو   
  أو أيام؛

  
   أوعزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛بشأن مناسبة الشتراطات اال  )ج(

  
   أو؛سافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقهاأي شهادة تُصدر للم  )د(
  
  .مطبقة على األمتعة المصاحبة للمسافرأي تدابير صحية   )ه(

  
 من هذه   ١يجوز للدول األطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة                 -٢

  . بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساساً لصالح المسافرالمادة،
 
عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، ال تطبق                  -٣

  :في كل دولة طرف إال تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم
  

  مطابقاً لهذه التعريفة؛  )أ(
  

  ال يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛  )ب(
  

  . الً دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامتهمحص  )ج(
  
  .تنشر التعريفة وأية تعديالت عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على األقل  -٤
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ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول األطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيـق التـدابير                    -٥
  : من هذه المادة١ي الفقرة الصحية الواردة ف

  
   أوالتماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛  )أ(
  
  .التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية  )ب(

  
 بأي حال من األحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضـي الدولـة                 يجوزال    -٦

  . من هذه المادة٢ و١د الرسوم المشار إليها في الفقرتين الطرف حتى يتم سدا
  

  األمتعة أو الحموالت أو الحاويات الرسوم المتعلقة ب  ٤١المادة 
  وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريديةأو 

  
 وسائل النقل أو     األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو      طبيق التدابير الصحية على   لتعند فرض رسوم      -١
 تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجـب        في كل دولة طرف    لبضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تُحدد       ا

  :أن يكون كل بند من الرسوم
  

  مطابقاً لهذه التعريفة؛  )أ(
 

  ال يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛  )ب(
  
 وسـائل النقـل أو      لحاويـات أو   األمتعة أو الحموالت أو ا     محصالً دون تمييز يتعلق بجنسية      )ج(

وال يجوز، على وجـه الخـصوص،       . علم أو سجل أو ملكية    البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو       
 وسائل النقـل أو البـضائع أو الطـرود           األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو      ممارسة أي تمييز بين   

  .البريدية الوطنية واألجنبية
  
  .ت عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على األقلتنشر التعريفة وأية تعديال  -٢
  

   أحكام عامة-الباب الثامن 
  

    تنفيذ التدابير الصحية ٤٢المادة 
  

يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عمالً بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على             
  .نحو شفاف ودون تمييز

  
  حية اإلضافية  التدابير الص٤٣المادة 

  
وفقاً لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتهـا       وبين أن تقوم،     الدول األطراف    بينال تحول هذه اللوائح       -١

 أو طوارئ صحية عمومية     ستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية      وابمقتضى القانون الدولي،    
  : تدابير صحية بتنفيذ،تثير قلقاً دولياً
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مستوى  توصيات منظمة الصحة العالمية أو       نفسه الذي تحققه  توى الحماية الصحية    تحقق مس   )أ(
  أوأعلى منه؛ 

  
 من المادة   ٢ و ١، والفقرتين   ٢٦ والمادة   ٢٥المادة   محظورة بمقتضى    على نحو آخر،  تكون،    )ب(

   .٣٣ والمادة ٣١من المادة ) ج(١ والفقرة ٣٠ والمادة ٢٨
  

  .ة، في غير تلك الحاالت، مع هذه اللوائحشريطة أن تكون هذه التدابير متسق
  

خذاً باإلجراءات الباضعة أو أكثـر      أوال يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييداً لحركة المرور الدولي أو أكثر              
  .إزعاجاً لألشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى المالئم من الحماية الصحية

  
 من هـذه    ١ا كان األمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة             تقرير ما إذ    معرض في  -٢

 من  ٢ والفقرة   ٢٧ من المادة    ١ والفقرة   ٢٣ من المادة    ٢أو اتخاذ تدابير صيحة إضافية بموجب الفقرة        المادة،  
  :، على الدول األطراف أن تبني قرارها على ما يلي٣١من المادة ) ج(٢ والفقرة ٢٨المادة 

  
   المبادئ العلمية؛  )أ(

  
 على الصحة العمومية أو، حيثما       محتمل البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر         )ب(
تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الـصحة                 ال

  ألخرى ذات الصلة؛ و ا الحكومية الدولية والهيئات الدوليةالعالمية والمنظمات
  

  .العالمية أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة  )ج(
  
والتـي   من هذه المـادة      ١ المشار إليها في الفقرة       الصحية اإلضافية  على أي دولة طرف تنفذ التدابير       -٣

جهة نظر  تدخالً بالغاً في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية باألساس المنطقي من وتتدخل
وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مـع        . بهذه التدابير الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة       

 وألغراض هذه المادة يقصد     .األخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة       الدول األطراف   
 سـاعة أو رفـض      ٢٤رين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من       رفض دخول أو مغادرة المساف    بالتدخل البالغ   عموماً  

 ٢٤دخول أو مغادرة األمتعة والحموالت والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من                
  .ساعة

  
 من هذه المادة وغير ذلـك مـن المعلومـات ذات            ٥ و ٣بالفقرتين  بعد تقييم المعلومات المقدمة عمالً        -٤

  . تطبيق التدابيرالنظر في كيفية الدولة الطرف المعنية تعيدلمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن الصلة، يجوز 
  
 من هذه المادة    ٢ و ١على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية اإلضافية المشار إليها في الفقرتين               -٥

 ساعة من تنفيذ التـدابير،      ٤٨في غضون   والتي تتدخل تدخالً بالغاً في حركة المرور الدولي أن تبلّغ المنظمة،            
   .بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها

  
من هذه المادة أن تعيد النظـر        ٢أو الفقرة    ١على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيراً صحياً عمالً بالفقرة            -٦

 ٢والمعايير الواردة في الفقرة      مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية          ثة أشهر ثالفي هذا التدبير خالل     
  .من هذه المادة
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، من هذه المادة   ٢أو الفقرة    ١يجوز ألي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة              -٧
 التي تنفذ هذا التـدبير التـشاور         أن تطلب من الدولة الطرف     ،٥٦دون إخالل بحقوقها المقررة بموجب المادة       

والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية واألساس المنطقي من وجهة نظر الصحة              . معها
  .العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين

  
  .كون في تجمعات حاشدةيجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشار  -٨
 

    التعاون والمساعدة٤٤المادة 
  

  :تتعهد الدول األطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر اإلمكان على ما يلي  -١
  

  كشف وتقييم ومواجهة األحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛  )أ(
  
 مجال تنمية وتعزيز وصـون      تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في          )ب(

   قدرات الصحة العمومية الالزمة بمقتضى هذه اللوائح؛
  
  حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و  )ج(

  
  .صياغة القوانين المقترحة وغيرها من األحكام القانونية واإلدارية لتنفيذ هذه اللوائح  )د(
  

  :ظمة بالتعاون مع الدول األطراف بناء على طلبها، وبقدر اإلمكان، علىتقوم المن  -٢
  
   تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛  )أ(

 
  توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي للدول األطراف؛ و  )ب(
  
 القدرات المنصوص عليهـا     وصونعم البلدان النامية في بناء وتعزيز       حشد الموارد المالية لد     )ج(

 .١في المرفق 
  
يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خالل قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائيـة،                  -٣

 الدولية والهيئات الحكومية وكذلك من خالل الشبكات اإلقليمية والمكاتب اإلقليمية للمنظمة ومن خالل المنظمات
  .الدولية

  
    معالجة البيانات الشخصية٤٥المادة 

  
لمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عمالً بهذه اللوائح ل يحافظ على الطابع السري  -١

البـوح  شير إلى شخص محدد أو يمكن تحديـده، وتعـالج دون            ت والتيمن دولة طرف أخرى أو من المنظمة        
  .الوطنيالقانون قتضيه ي حسبما باألسماء
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شخـصية  البيانـات   ال اإلفصاح عـن  ،  ١يجوز للدول األطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة             -٢
الصحة العمومية، غيـر أنـه       يتهدد    محتمل خطرألغراض تقييم وتدبير    حيثما يكون ذلك ضرورياً     ومعالجتها  

  :ما يلي العمل على وطني، وعلى منظمة الصحة العالمية،قانونها القتضيه ي حسبما ،يجب على الدول األطراف
  

انوني وعدم المـضي فـي معالجتهـا بطريقـة          قمعالجة البيانات الشخصية بشكل منصف و       )أ(
  تتطابق مع تلك األغراض؛ ال

  
أن تكون تلك البيانات ذات طابع مالئم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وأال تتجاوز الحـد            )ب(

  ص تلك األغراض؛ فيما يخالالزم
  
 ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد       ؛ تحديثها ، عند الضرورة  ،دقيقة، وأن يتم  أن تكون     )ج(

  ؛الناقصةمن شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو 
  

  . عدم االحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم  ) د(
  
 الفرد ببياناته الشخـصية     أن تزود ،   وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية       ، المنظمة، عند الطلب   على  -٣

إدخـال   لها، وبطريقة تتيح     موجب مفهوم دون تأخير ال داعي له أو نفقات ال           بشكلالمشار إليها في هذه المادة      
  .تصويبات عليها عند اللزوم

  
   نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف٤٦المادة 

  والمواد المستعملة في التشخيص
  

 ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل         بقانونها الوطني راف، رهناً   تسهل الدول األط    
ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص األخرى والتخلص            

  . الصحة العمومية بموجب هذه اللوائحواالستجابة لمقتضياتمنها، وذلك ألغراض التحقق 
  

   قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية -لتاسع الباب ا
  ولجنة الطوارئ ولجنة المراجعة 

  
   باللوائح الصحية الدوليةقائمة الخبراء المعنيين -الفصل األول 

  
    تشكيل القائمة ٤٧المادة 

  
قائمـة  "ما يلـي  تسمى في(ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة         -١

 المعنيـين   أعضاء قائمـة الخبـراء    ويتبع المدير العام، في تعيين      "). الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية    
الئحـة  "تسمى فيما يلي    ( لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء االستشاريين واللجان         ،باللوائح الصحية الدولية  

وإضافة إلى ذلك، يعين المـدير      .  ينص على غير ذلك في هذه اللوائح       ، ما لم  ")الخبراء االستشاريين بالمنظمة  
تقتـرحهم المنظمـات    العام عضواً بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي األمر، خبـراء                

 وتخطر الدول األطراف المهتمة المـدير العـام         .الحكومية ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ذات الصلة      
ويخطر المدير العام دورياً الدول األطراف والمنظمات       .  للعضوية هت ومجال الخبرة لكل خبير تقترح     مؤهالالب
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قائمة الخبـراء المعنيـين بـاللوائح       "الحكومية الدولية ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي المعنية بتشكيلة         
  ."الصحية الدولية

  
   لجنة الطوارئ-الفصل الثاني 

  
  ت اللجنة وتشكيلها اختصاصا ٤٨المادة 

  
  : بشأن، بناء على طلب منه،ينشئ المدير العام لجنة طوارئ إلسداء المشورة  -١

  
  ؛تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً  )أ(
  
  ؛إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً  )ب(
  
  .نهاء توصيات مؤقتةإ وأتمديد  وأتعديل  أو إصداراقتراح   )ج(
  

 قائمة الخبراء المعنيـين بـاللوائح       أعضاءتتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من            -٢
ويحدد المدير العام مـدة     .  االقتضاء، من خبراء آخرين من األفرقة االستشارية للمنظمة        وعندالصحية الدولية،   
ويختار المدير العـام أعـضاء لجنـة        . عواقبهلث محدد و   ضمان استمرار بحثها ألي حد     بهدفعضوية اللجنة   

الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين ألي دورة خاصة، مع إيالء المراعاة الواجبة لمبادئ               
من أعضاء لجنة الطوارئ خبيراً مرشحاً من الدولة على األقل وينبغي أن يكون واحد  .التمثيل الجغرافي العادل

  . لتي ينشأ الحدث في أراضيهاالطرف ا
  

يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ، تعيين خبير تقنـي أو أكثـر إلسـداء                      -٣
  .المشورة إلى اللجنة

  
    اإلجراءات٤٩المادة 

  
هم في  ختياره عدداً من الخبراء من بين أولئك المشار إلي        با لجنة الطوارئ    انعقاديدعو المدير العام إلى       -١

ويجوز لغرض هذه المادة    . ، وفقاً ألكثر مجاالت الخبرة والتجربة مالءمة للحدث الواقع        ٤٨ من المادة    ٢الفقرة  
لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومـؤتمرات فيديويـة أو تـستخدم وسـائل               " اجتماعات"أن تتضمن   

  .االتصال اإللكتروني
  
األعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بمـا فـي   يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول         -٢

  .ذلك المعلومات المقدمة من الدول األطراف، عالوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها
  
تنتخب لجنة الطوارئ رئيساً لها وتعد عقب كل اجتماع تقريراً موجزاً عن أعمالها ومداوالتها، بما في                  -٣

  .حول التوصياتمشورة ذلك أية 
  
. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطـوارئ                  -٤

وتحقيقاً لهذا الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريـق                
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 ال يجوز للدولة الطرف المعنيـة طلـب تأجيـل           إال أنه . إشعارها قبل ذلك بوقت كاٍف كما تقتضي الضرورة       
  .اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه

  
ويرجع القرار النهائي في هذه المـسائل إلـى         . اإلى المدير العام لينظر فيه     لجنة الطوارئ     آراء تقدم  -٥

  .المدير العام
  
ء الطارئة الصحية العمومية التـي      يبلغ المدير العام الدول األطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتها          -٦

تثير قلقاً دولياً، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد                  
ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريـق الـدول           . أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ       

ة ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديـد أو                 األطراف والوكاالت الدولي  
  . في وقت الحقأن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهوروعلى المدير العام . إنهاء

  
 المـدير العـام إنهـاء الطارئـة        تقترح على يجوز للدول األطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن            -٧
أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة           / لصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً و      ا

  .الطورائ
  

   لجنة المراجعة-الفصل الثالث 
  

    اختصاصات اللجنة وتشكيلها٥٠المادة 
  
  :يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية  -١
  

  ة إلى المدير العام بشأن إدخال تعديالت على هذه اللوائح؛تقديم توصيات تقني  )أ(
  
إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديالت عليهـا أو        )ب(

   لها؛إنهاء
  
إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسألة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلـق                   )ج(

  . هذه اللوائحبأداء 
  
خضع للوائح األفرقة االستشارية للمنظمة ما لم يـنص علـى           تتعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء و        -٢

  . ذلك في هذه المادةخالف
  
يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح                 -٣

  .ند االقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء االستشاريين للمنظمةالصحية الدولية، وع
  
يحدد المدير العام عدد األعضاء الذين يدعون ألي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تـاريخ االجتمـاع                  -٤

  .ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة
  
  .دة فقطيعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واح  -٥
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يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافـي العـادل، ومراعـاة                  -٦
اآلراء التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان الناميـة، وتمثيـل مختلـف                 

  .تحقيق التوازن المالئم بين التخصصات، والنُهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، والعلمية 
  

    تصريف األعمال٥١المادة 
  
  .تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت  -١
  
يدعو المدير العام الدول األعضاء واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية              -٢

ير الحكومية المعنية األخرى ذات الصالت الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلـى تـسمية               أو المنظمات غ  
ويجوز أن يقدم هؤالء الممثلون مذكرات وأن يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات            . ممثليها لحضور دورات اللجنة   

  .وال يكون لهم حق التصويت. عن المواضيع قيد المناقشة
  

    التقارير٥٢المادة 
  

وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبـل       . تعد اللجنة لكل دورة تقريراً يعرض آراء اللجنة ومشورتها          -١
وال يجـوز   . وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام           . نهاية الدورة 

  .تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة
  
آراءه المهنيـة    على ما تخلص إليه من نتائج، يحق ألي عضو أن يبـدي              إذا لم تُجمع لجنة المراجعة      -٢

  . في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختالف الرأي ويصبح جزءاً من تقرير اللجنةالمخالفة
  
 إلى جمعية الصحة أو المجلس العام الذي ينقل آراءها ومشورتهايقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير      -٣
  .نفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهاالت
  

  التوصيات الدائمةاإلجراءات الخاصة ب  ٥٣المادة 
  

 الصحة  ة على  محدد مخاطرالعام أن توصية دائمة بعينها ضرورية ومالئمة لمواجهة         متى رأى المدير      
ت ذات الصلة الواردة في المواد مـن        وباإلضافة إلى الفقرا  . العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة      

  : تسري األحكام التالية٥٢ إلى ٥٠
  

يجوز تقديم مقترحات بشأن التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة مـن                 )أ(
  المدير العام أو من قبل الدول األطراف عن طريق المدير العام؛

  
  صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛يجوز ألي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات   )ب(
  
يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمـة غيـر                    )ج(

حكومية ذات عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تـصرف لجنـة المراجعـة                 
  و ما تحدده لجنة المراجعة؛معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نح
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يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين                  )د(
  خبيراً تقنياً أو أكثر لتقديم المشورة لها، وال يكون لهم حق التصويت؛

  
ات الدائمـة إلـى   يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصي       )ه(

  وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة؛. المدير العام للنظر والبت فيه
  
ينقل المدير العام إلى الدول األطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديالت التي تتعلق بهـذه                 )و(

  ، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ئهاالتوصيات أو إنها
  
  . المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيهايعرض  )ز(

  
   أحكام ختامية-الباب العاشر 

  
    تقديم التقارير والمراجعة٥٤ المادة

  
تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حـسبما  المدير العام  و الدول األطراف     يقدم كل من     -١

  .تقرره جمعية الصحة
  
ولها في هـذا الـسبيل أن       . لطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح     صفة دورية ا   جمعية الصحة ب   رضتستع  -٢

 ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد ال يجاوز      . مشورة لجنة المراجعة   عن طريق المدير العام،   تطلب،  
  .خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ

  
ويبـدأ أول   . ٢ياً دراسات الستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفـق         تجري منظمة الصحة العالمية دور      -٣

 نتائج تلك االستعراضات    وتقدم. استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على األكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح             
  . جمعية الصحة للنظر فيها حسب االقتضاءإلى
  

    التعديالت٥٥المادة 
  

وتقـدم  .  أو للمدير العام اقتراح تعـديالت علـى هـذه اللـوائح    يجوز ألي دولة من الدول األطراف       -١
  .االقتراحات بالتعديالت إلى جمعية الصحة للنظر فيها

  
يبلغ المدير العام نص أي تعديالت مقترحة إلى جميع الدول األطراف، قبل أربعة أشهر على األقل من   -٢

  .انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها
  
جمعية الصحة عمالً بهـذه المـادة،   قبل  العمل بالتعديالت المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من  يبدأ  -٣

بالنسبة لجميع الدول األطراف بالشروط نفسها ودون إخالل بالحقوق وااللتزامات نفسها المنصوص عليها في              
  .لوائح من هذه ال٦٤ إلى ٥٩ من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من ٢٢المادة 
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    فض المنازعات ٥٦المادة 
  
 الدول  فعلىإذ حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح                   -١

أي وسيلة سلمية أخرى تختارهـا،      ب لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو        ، أوالً،  أن تسعى  األطراف المعنية 
وال يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع         .  الوساطة أو المصالحة   بما في ذلك المساعي الحميدة أو     

  .حلهالسعي لمن مسؤولية االستمرار في 
  
يجوز للدول األطراف المعنيـة     ،   من هذه المادة   ١إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة            -٢

  .لتسويتهكل جهد النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل تتفق على إحالة أن 
  
يجوز ألي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيماً ملزماً                    -٣

بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفاً فيها أو بنزاع معين يتعلـق                   
تجرى عملية التحكيم وفقاً للقواعد االختيارية التي تطبقها محكمـة          بأي دولة طرف أخرى تقبل االلتزام ذاته، و       

وتقبل الدول األطـراف  . التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم    
لعـام جمعيـة    ويبلغ المدير ا  .  على قبول التحكيم بوصفه ملزماً قرار التحكيم باعتباره ملزماً ونهائياً          اتفقتالتي  

  .الصحة بخصوص هذه اإلجراءات حسب االقتضاء
  
ال يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول األطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافاً   -٤

خرى أو المنشأة بموجـب     األدولية  الحكومية  المنظمات  الفيه في اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في          
  .يأي اتفاق دول

  
إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول األطراف بخصوص تفسير هـذه                   -٥

  .اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسألة على جمعية الصحة
  

    العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى٥٧المادة 
  

ية األخرى ذات الصلة، ينبغـي أن       تسلم الدول األطراف بأن اللوائح الصحية الدولية واالتفاقات الدول          -١
ي أل  الناشـئة  لتزاماتالحقوق وا الوال تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على        . تفسر على نحو يكفل تساوقها    

  .دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى
  
طـراف   من هذه المادة، ال يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول األ  ١بدون اإلخالل بأحكام الفقرة       -٢

التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو االجتماعية أو االقتصادية وبين عقد                
  :معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح، وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي

  
عموميـة مباشـرة    للمعلومات المتعلقـة بالـصحة ال     في دول مختلفة    المتجاورة  األقاليم  تبادل    )أ(
  ؛بسرعةو
  
التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور              )ب(

  ؛ في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائيةالدولية
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  ؛في الدول ذات الحدود المشتركةتاخمة تالم التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في األقاليم  )ج(
  
رتيبات الالزمة لنقل األشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيـأة             الت  )د(

   وبشكل خاص للغرض؛
  

 أو إزالة التلوث أو غيرها مـن وسـائل           أو إزالة العدوى   إبادة الفئران والجرذان والحشرات     )ه(
  .المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع

  
الدول األطراف األعضاء في منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي فـي عالقاتهـا              تطبق    -٣

 دون اإلخـالل بالتزاماتهـا      ،المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي تلـك          
  .بموجب هذه اللوائح

    االتفاقات واللوائح الصحية الدولية٥٨المادة 
  

 واالستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، تحل هـذه اللـوائح محـل أحكـام               ٦٢أحكام المادة   رهناً ب   -١
االتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هـذه الـدول                  

  :والمنظمة
  

  ؛١٩٢٦يونيو /  حزيران٢١االتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في   )أ(
  
  ؛١٩٣٣أبريل /  نيسان١٢االتفاقية الصحية الدولية للمالحة الجوية، الموقعة في الهاي في   )ب(
  
 كـانون   ٢٢االتفاق الدولي الخاص باالستغناء عن الوثائق الصحية، الموقع في باريس فـي               )ج(

  ؛١٩٣٤ديسمبر / األول
  
قنصلية على الوثائق الصحية، الموقع فـي    االتفاق الدولي الخاص باالستغناء عن التأشيرات ال        )د(

  ؛١٩٣٤ديسمبر /  كانون األول٢٢باريس في 
  
، والموقعة  ١٩٢٦يونيو  /  حزيران ٢١االتفاقية المعدلة لالتفاقية الصحية الدولية، المؤرخة في          )ه(

  ؛١٩٣٨أكتوبر /  تشرين األول٣١في باريس في 
  
 ٢١ لالتفاقية الصحية الدوليـة المؤرخـة فـي    ، المعدلة١٩٤٤االتفاقية الصحية الدولية لعام    )و(

ديـسمبر  /  كـانون األول   ١٥، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن فـي           ١٩٢٦يونيو  / حزيران
  ؛١٩٤٤

  
، المعدلة لالتفاقيـة الـصحية الدوليـة        ١٩٤٤االتفاقية الصحية الدولية للمالحة الجوية لعام         )ز(

/  كانون األول١٥فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ، التي ١٩٣٣أبريل /  نيسان١٢المؤرخة في 
  ؛١٩٤٤ديسمبر 

  
 بمد سريان االتفاقية الـصحية      ١٩٤٦أبريل  /  نيسان ٢٣البروتوكول الموقع في واشنطن في        )ح(

  ؛١٩٤٤الدولية المبرمة في عام 
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ـ     ١٩٤٦أبريل  /  نيسان ٢٣البروتوكول الموقع في واشنطن في        )ط( صحية  بمد سريان االتفاقية ال
  ؛١٩٤٤الدولية للمالحة الجوية المبرمة في عام 

  
 واللوائح اإلضافية الصادرة فـي األعـوام        ١٩٥١اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام         )ي(

  ؛١٩٦٥ و١٩٦٣ و١٩٦٠ و١٩٥٦ و١٩٥٥
  

  .١٩٨١ و١٩٧٣ والتعديالت المدخلة عليها في عامي ١٩٦٩اللوائح الصحية الدولية لعام   )ك(
  
سارية  ١٩٢٤نوفمبر /  تشرين الثاني١٤ في هافانا في    ة للبلدان األمريكية الموقع   لمدونة الصحية اظل  ت  -٢

 من  ذو العالقة  عليها الجزء    يسري، التي   ٦٢ و ٦١ و ٥٣ إلى   ١٦ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٢، فيما عدا المواد     المفعول
  . من هذه المادة١الفقرة 

  فظ المدة المحددة للرفض أو للتحذ؛  بدء النفا٥٩المادة 
  

 مـن   ٢٢المدة المحددة لرفض هذه اللوائح أو للتحفظ عليها أو إلدخال تعديالت عليها تنفيـذاً للمـادة                   -١
تعديلها من قبـل    بمن تاريخ قيام المدير العام باإلخطار باعتماد هذه اللوائح أو            شهراً   ١٨دستور المنظمة، هي    

  . ال يكون له أي أثرفترةنتهاء تلك الوأي رفض أو تحفظ يرد إلى المدير العام بعد ا. جمعية الصحة
  
وذلك  من هذه المادة،     ١من تاريخ اإلخطار المشار إليه في الفقرة          شهراً ٢٤يبدأ نفاذ هذه اللوائح بعد        -٢

  :باستثناء
  
  ؛٦١ اللوائح أو أحد التعديالت عليها وفقاً للمادة  هذه رفضتأي دولة  )أ(

  
 اللوائح عليها على النحو المنصوص عليه فـي          هذه يبدأ سريان حيث  دولة أبدت تحفظاً،    أي    )ب(

  ؛٦٢المادة 
  

دولة تصبح عضواً في منظمة الصحة العالمية بعد تاريخ اإلخطار الذي يقوم به المـدير               أي    )ج(
يبـدأ  حيـث   طرفاً في هذه اللـوائح،  لم تكن من قبل من هذه المادة، و  ١العام والمشار إليه في الفقرة      

  ؛ و٦٠يها على النحو المنصوص عليه في المادة سريان أحكام اللوائح عل
  

يبدأ سـريان أحكـام     حيث  دولة غير عضو في منظمة الصحة العالمية تقبل هذه اللوائح،           أي    )د(
  .٦٤ من المادة ١رد في الفقرة  واوهاللوائح عليها وفقاً لما 

  
لية تعديالً تاماً بما يتفق مع هـذه   أن تعدل ترتيباتها التشريعية واإلدارية الداخ ماإذا لم يكن بوسع دولة        -٣

 من هذه المادة، كان عليها أن تقدم إلى المدير العـام خـالل الفتـرة                ٢اللوائح خالل الفترة المحددة في الفقرة       
 من هذه المادة إعالناً بشأن التعديالت الالزمة الباقية وأن تنجزها خـالل فتـرة               ١المنصوص عليها في الفقرة     

  .ن بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة شهراً م١٢تتجاوز  ال
  

    الدول األعضاء الجدد في منظمة الصحة العالمية٦٠المادة 
  

 من المدير العام والمشار إليـه       الموجهيمكن ألي دولة تصبح عضواً في المنظمة بعد تاريخ اإلخطار             
ن تخطر برفضها لهذه اللـوائح أو بـأي          هذه اللوائح، أ   تكن من قبل طرفاً في    ، ولم   ٥٩ من المادة    ١في الفقرة   
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 المدير العـام بعـد أن تـصبح         الذي يوجهه إليها  تحفظ عليها خالل فترة اثني عشر شهراً من تاريخ اإلخطار           
وبعد انتهاء تلك المدة تدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما لـم ترفـضها،                 . عضواً في المنظمة  

 شـهراً مـن     ٢٤ وال تسري هذه اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل             .٦٣و ٦٢ المادتينرهناً بأحكام   
  .٥٩ من المادة ٢تاريخ اإلخطار المشار إليه في الفقرة 

  
    الرفض٦١المادة 

  
 الفتـرة  خـالل إذا أبلغت دولة المدير العام برفضها لهذه اللوائح أو ألحد التعديالت المدخلـة عليهـا          

 هذه اللوائح أو التعديالت المعنيـة بالنـسبة لتلـك           فال يبدأ نفاذ  ،  ٥٩ من المادة    ١فقرة  المنصوص عليها في ال   
، وكانت تلـك الدولـة      ٥٨أي اتفاقات أو لوائح صحية دولية مدرجة في المادة            وتبقى نافذة بالنسبة لها    .الدولة

  .طرفاً فيها من قبل
    التحفظات٦٢المادة 

  
 أن تكـون تلـك   يجـوز وال . اللوائح وفقاً ألحكام هـذه المـادة  يجوز للدول إبداء تحفظات على هذه     -١

  .التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغراض هذه اللوائح
  
 أو  ٦٠ والمـادة    ٥٩ من المادة    ١المدير العام وفقاً ألحكام الفقرة      تُبلغ التحفظات على هذه اللوائح إلى         -٢

 منظمة  ال تتمتع بعضوية  وتبلّغ الدولة التي    . قتضاء حسب اال  ٦٤ من المادة    ١ أو الفقرة    ٦٣ من المادة    ١الفقرة  
وينبغي للدول التي تُبدي تحفظات .  اللوائحهذهالصحة العالمية المدير العام بأي تحفظ لدى إخطارها إياه بقبولها 

  .موافاة المدير العام بأسباب تلك التحفظات
  
  .رفض جزء من هذه اللوائح يعتبر تحفظاً  -٣
  
بكل تحفظ يتلقاه عمالً بأحكام الفقـرة        إخطاراً   ٦٥ من المادة    ٢ام، وفقاً ألحكام الفقرة      المدير الع  يصدر  -٤
  :وعلى المدير العام.  من هذه المادة٢
  

إذا ُأبدي التحفظ قبل بدء نفاذ هذه اللوائح أن يطلب إلى الدول األعضاء التي لم ترفض هـذه                    )أ(
  لى التحفظ، أواللوائح، أن تخطره في غضون ستة أشهر بأي اعتراض ع

  
إذا ُأبدي التحفظ بعد بدء نفاذ هذه اللوائح، أن يطلب إلى الدول األطـراف أن تخطـره فـي                     )ب(

  .غضون ستة أشهر بأي اعتراض على التحفظ
  

  .وينبغي للدول التي تبدي اعتراضاَ على أي تحفظ أن توافي المدير العام بأسباب اعتراضها
  
ير العام كل الدول األطراف باالعتراضـات التـي تلقاهـا علـى             وبعد انقضاء هذه المدة يخطر المد       -٥

 مـا   ، تحفظها بمراعاةوتدخل هذه اللوائح حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة،         مقبوالً   التحفظ   يعتبرو. التحفظات
ء  من هـذه المـادة، إبـدا       ٤ اعتباراً من تاريخ اإلخطار المشار إليه في الفقرة          ستة أشهر لم يتم، قبل انقضاء     

  . من هذه المادة٤ ثلث الدول المشار إليها في الفقرة اعتراض عليه من قبل
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 اعتراضاً على التحفظ قبـل      ، على األقل   من هذه المادة،   ٤ ثلث الدول المشار إليها في الفقرة        إذا أبدى   -٦
لمـدير العـام     من هذه المادة، يخطر ا     ٤اعتباراً من تاريخ اإلخطار المشار إليه في الفقرة         ستة أشهر    انقضاء

  . اعتباراً من تاريخ ذلك اإلخطار ثالثة أشهرالدولة المتحفظة بذلك لمنحها إمكانية سحب تحفظها في غضون 
  
تستمر الدولة المتحفظة في الوفاء بأي التزامات تتعلق بموضوع التحفظ، تكون قد قبلتها بموجـب أي                  -٧

  .٥٨مادة من االتفاقات أو اللوائح الصحية الدولية المدرجة في ال
  
 اعتباراً من تاريخ اإلخطار الموجه من       ثالثة أشهر إذا لم تسحب الدولة المتحفظة تحفظها في غضون           -٨

  المدير العام التماس رأي لجنة المراجعـة       كان على  من هذه المادة،     ٦قبل المدير العام والمشار إليه في الفقرة        
المشورة الالزمة إلى المدير العام، في أسرع وقت ممكن          لجنة المراجعة وتقدم  . إذا طلبت ذلك الدولة المتحفظة    

  .لتحفظ على تنفيذ هذه اللوائحل  العمليتأثيرال، بشأن ٥٠ووفقاً ألحكام المادة 
  
 لكي تنظر في ، إن أمكن،يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة التحفظ وآراء لجنة المراجعة بخصوصه  -٩

 على التحفظ استناداً إلى أنه غير متـسق مـع مقـصد              األصوات بأغلبيةوإذا اعترضت جمعية الصحة     . ذلك
 حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفظة إال بعد سحب         فال يقبل التحفظ وال تدخل هذه اللوائح      وأغراض هذه اللوائح،    

لمتحفظة، وإذا قبلت جمعية الصحة التحفظ يبدأ نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة ا           . ٦٣تحفظها عمالً بأحكام المادة     
  .مع مراعاة تحفظها

  
  الرفض والتحفظسحب   ٦٣المادة 

  
، وذلك بإخطار يوجه إلى المدير    ٦١أن تسحب الدولة رفضاً أعلنته بمقتضى المادة        يجوز في أي وقت       -١

ما  في ، المدير العام لإلخطار   تسلّم اللوائح فيما يتعلق بتلك الدولة لدى         هذه نفاذ هذه الحاالت يبدأ      مثل وفي. العام
 اللـوائح علـى      هذه في هذه الحالة يبدأ سريان    فعدا الحاالت التي تبدي فيها الدولة تحفظا عند سحب رفضها،           

 شـهراً   ٢٤ اللوائح بأي حال فيما يتعلق بتلك الدولة قبل           هذه وال تسري . ٦٢النحو المنصوص عليه في المادة      
  .٥٩ من المادة ١من تاريخ اإلخطار المشار إليه في الفقرة 

  
يجوز في أي وقت أن تسحب الدولة الطرف المعنية كلياً أو جزئياً أي تحفظ بإخطـار توجهـه إلـى                      -٢

  .وفي هذه الحاالت يبدأ سريان السحب اعتباراً من تاريخ استالم المدير العام لإلخطار. المدير العام
 

    الدول غير األعضاء في المنظمة٦٤المادة 
  

نظمة وتكون طرفاً في أي من االتفاقـات أو اللـوائح الـصحية             يجوز ألي دولة ليست عضواً في الم        -١
، أو يكون المدير العام قد أخطرها باعتماد جمعية الصحة العالمية لهذه اللوائح،             ٥٨الدولية المدرجة في المادة     

افـذ  ن قبولها   يصبح ٦٢أن تصبح طرفاً فيها، وذلك بإخطار المدير العام بقبولها لها، ومع مراعاة أحكام المادة               
 ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح ، أو، في حالة اإلخطار بالقبول بعد ذلك التاريخ، بعد انقـضاء                     المفعول

  . المدير العام إخطار القبول من تاريخ تسلّمثالثة أشهر
  

يجوز ألي دولة غير عضو في المنظمة وتصبح طرفاً في هذه اللوائح أن تنسحب في أي وقت مـن                     -٢
ويحدث اإلخطار مفعوله بعد ستة أشـهر       . ي هذه اللوائح، عن طريق إخطار موجه إلى المدير العام         االشتراك ف 

وعلى الدولة التي تنسحب أن تستأنف، ابتداء من ذلك التاريخ، تطبيق أحكام أي اتفاق              . من تلقي المدير العام له    
  . طرفاً  فيه أو فيها، سبق أن كانت٥٨صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة 
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   من المدير العامالموجهة  اإلخطارات ٦٥المادة 
  

 المدير العام جميع الدول األعضاء في المنظمة والدول األعـضاء المنتـسبة إليهـا، وكـذلك                 يحظر  -١
 باعتماد جمعية   ٥٨األطراف األخرى في أي اتفاق صحي دولي أو أية لوائح صحية دولية مما ورد في المادة                 

  . لهذه اللوائحالصحة 
  

يخطر المدير العام كذلك هذه الدول وأي دولة أخرى أصبحت طرفاً في هذه اللوائح أو في أي تعـديل     -٢
 على التوالي، وكذلك بأي قرار تتخذه ٦٤ إلى ٦٠ من  الموادبمقتضىلهذه اللوائح بأي إخطار يرد إلى المنظمة 

  .٦٢ المادة بمقتضىجمعية الصحة 
  ذات الحجية  النصوص ٦٦المادة 

  
تتساوى في الحجية النصوص العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسـية واألسـبانية لهـذه                -١
  .وتودع النصوص األصلية لهذه اللوائح لدى منظمة الصحة العالمية. وائحلال

  
 من هـذه   صوراً معتمدة٥٩ من المادة   ١يرسل المدير العام، مع اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة            -٢

اللوائح إلى جميع الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة، وكذلك إلى األطـراف األخـرى فـي أي مـن                   
  .٥٨االتفاقات واللوائح الصحية الدولية المدرجة في المادة 

  
فور بدء نفاذ هذه اللوائح ، يرسل المدير العام صوراً معتمدة منها إلى األمين العـام لألمـم المتحـدة              -٣

  . من ميثاق األمم المتحدة١٠٢يلها طبقاً للمادة لتسج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



           A58/4          ANNEX 1        ٥٨/٤ج

46 

  ١المرفق 
  

  األساسية الالزمـة ألنشطة القدرات   :ألف
  الترصد واالستجابة

  
تستخدم الدول األطراف الهياكل والموارد الوطنية القائمة في تلبية ما تحتاجه من القدرات األساسـية                 -١

  : ذلك ما يتعلق بما يليبموجب هذه اللوائح، ويشمل
  

  أنشطتها الخاصة بالترصد والتبليغ واإلخطار والتحقق واالستجابة والتعاون؛  )أ(
  

  .أنشطتها المتعلقة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة  )ب( 
  
، قـدرة الهياكـل      بالنـسبة لهـا    تقيم كل دولة طرف، في غضون عامين بعد بدء سريان هذه اللوائح             -٢

ونتيجة لهذا التقييم، تضع .  المبينة في هذا المرفقالمتطلباتوالموارد الوطنية القائمة على تلبية الحد األدنى من 
الدول األطراف وتنفذ خطط عمل تكفل وجود هذه القدرات األساسية وأداءها لمهامها في كل أراضـيها علـى                  

  .١٣ادة  من الم١ والفقرة ٥ من المادة ١نحو ما هو مبين في الفقرة 
  
تدعم الدول األطراف والمنظمة بناء على الطلب عمليات التقييم والتخطيط والتنفيـذ بموجـب هـذا                  -٣

  .المرفق
  

  أو المستوى األول الستجابة الصحة العمومية/ على مستوى المجتمع المحلي و  -٤
  

  :القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي
  

 وفيات بمعدالت أعلى من المتوقـع       وقوعض أو    ظهور مر  تنطوي على  التي   األحداثكشف    )أ(
  و؛ أراضي الدولة الطرف  المناطق الواقعة في في جميعالمعينينفي الوقت والمكان 

  
. تزويد مستوى االستجابة الصحية المالئم على الفور بجميع المعلومات األساسـية المتاحـة              )ب(

ؤسسات الرعاية الصحية في المجتمع     وعلى مستوى المجتمع المحلي يجب إبالغ هذه المعلومات إلى م         
 وعلى المستوى األول الستجابة الـصحة العموميـة يكـون           .المحلي أو العاملين الصحيين المناسبين    

. اإلبالغ إلى مستوى االستجابة المتوسط أو مستوى االستجابة الوطنيـة حـسب الهياكـل التنظيميـة               
ألوصاف السريرية والنتـائج المختبريـة      ا: وألغراض هذا المرفق تشمل المعلومات األساسية ما يلي       

ومصادر وأنواع المخاطر المحتملة وأعداد الحاالت والوفيات البشرية، والظروف المؤثرة في انتشار            
  المرض، والتدابير الصحية المتخذة؛

 
  .تنفيذ تدابير المكافحة األولية تنفيذاً فورياً  )ج(

  
  ميةعلى المستويات المتوسطة الستجابة الصحة العمو  -٥
  

  :القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي
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  تأكيد حالة األحداث المبلّغ عنها، ودعم أو تنفيذ تدابير مكافحة إضافية؛  )أ(
  

تقييم األحداث المبلّغ عنها فوراً، وإذا رئي أنها ذات طابع عاجل، تُبلّـغ جميـع المعلومـات                   )ب(
تشمل معايير األحداث ذات الطابع العاجـل       وألغراض هذا المرفق،    . األساسية إلى المستوى الوطني   

أو الطابع غير العادي أو غير المتوقع، مع ارتفاع احتمـاالت           / األثر الخطير على الصحة العمومية و     
  .االنتشار

  
  على المستوى الوطني  -٦
  

  : القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي-واإلخطار التقييم 
  

   ساعة؛ ٤٨  في غضون العاجل ذات الطابع ألحداثاتقييم جميع التقارير الواردة عن   )أ(
  

لوائح المعنـي بـال    الـوطني    االتصال عن طريق مركز     ، منظمة الصحة العالمية فوراً    إبالغ  )ب(
ـ    وجوب اإلبالغ عن الحـدث     عندما يبيِّن التقييم     ،الصحية الدولية   ٦المـادة    مـن    ١الفقرة   عمـالً ب

  .٩ من المادة ٢ والفقرة ٧بالمادة لمطلوب ، وإبالغ المنظمة، حسب االقتضاء ا٢ والمرفق
  

  : القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي-استجابة الصحة العمومية 
 

 محليـاً   انتشار المـرض  على وجه السرعة للحيلولة دون      تحديد إجراءات المكافحة الالزمة       )أ(
  دولياً؛و

  
تحليل المختبري للعينـات    الموظفين المتخصصين، وال  توفير خدمات   توفير الدعم عن طريق       )ب(
مثل المعـدات واإلمـدادات،     (ستية  ي، وتوفير المساعدة اللوج   ) المراكز المتعاونة  عن طريق محلياً أو   (

  ؛)ووسائل النقل
  

  الستكمال التحريات المحلية؛، حسب اللزوم، تقديم المساعدة في الموقع  )ج(
  

يرهم من المـسؤولين لإلسـراع       وغ الصحيين المسؤولينتوفير صلة عملية مباشرة مع كبار         )د(
  بالموافقة على إجراءات االحتواء والمكافحة وتنفيذ تلك اإلجراءات؛

  
  ؛ ذات الصلة األخرىالحكوميةاالتصال المباشر بالوزارات   )ه(

  
 مع المستشفيات، والعيادات، والمطـارات،      المتاحة كفاءة  االتصالسبل  صالت بأكثر   توفير    )و(

والمختبرات، ومناطق العمليات الرئيسية األخرى من أجل بثّ المعلومات         ة،  والمعابر البري والموانئ،  
أراضـي الدولـة     داخل   بوقوع األحداث  منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق       الصادرة عن والتوصيات  
  ؛أراضي دول أطراف أخرى، وداخل الطرف ذاتها
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يلها واإلبقاء عليها، بمـا     لالستجابة للطوارئ الصحية العمومية وتشغ     وطنية   عملوضع خطة     )ز(
من شتى القطاعات لالستجابة لألحداث التي قـد تـشكل          / في ذلك إنشاء أفرقة من شتى التخصصات      

  ؛ طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا
  
  .ضمان توفير التدابير السالفة الذكر على مدار الساعة  )ح(

  
  فيما يتعلق بالمطارات األساسية الالزمة القدرات  :باء

   المعينةالبريةوانئ والمعابر والم
  
  في جميع األوقات  -١
  

  :القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي
  

بما في ذلك المرافق التشخيصية الكائنة في        مالئمة طبية   خدمة) ١(توفير سبل الوصول إلى       )أ(
ـ   توفير  ) ٢(وسرعة تقييم حالة المسافرين المرضى وتوفير الرعاية لهم،         مواقع تتيح    ي مـن   مـا يكف

  والمعدات والمرافق المالئمة؛العاملين 
 

لنقل المسافرين المرضى إلى مرفق طبي      مناسبين  وعاملين  مناسبة  معدات  ما يلزم من    توفير    )ب(
  مالئم؛

 
  توفير عاملين مدربين من أجل التفتيش على وسائل النقل؛  )ج(

  
الدخول، بما فـي ذلـك،      ضمان توافر بيئة مأمونة للمسافرين الذين يستخدمون مرافق نقاط            )د(

 ودورات الميـاه ، ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين بالطائرات،     المطاعمإمدادات مياه الشرب النقية، و    
 التي تنطوي   المناطق وغيرها من    ، الصلبة والسائلة  الفضالت من   التخلص المالئم خدمات  والعمومية،  

  ؛ء، وذلك بتنفيذ برامج تفتيش، حسب االقتضاعلى مخاطر محتملة
  

في نقاط الدخول وبـالقرب     بقدر اإلمكان   ومستودعاتها  تنفيذ برنامج لمكافحة نواقل األمراض        )ه(
  .في هذا المجالمنها، وتوفير العاملين المدربين 

  
  دولياً صحية عمومية تثير قلقاً ةطارئاالستجابة لألحداث التي قد تشكل من أجل   -٢
  

  :القدرات الالزمة من أجل تحقيق ما يلي
  

وضـع واسـتبقاء خطـة    عن طريق  وذلك   الصحة العمومية،    تهيئة استجابة مالئمة لطوارئ     )أ(
نقـاط  ، بما في ذلك تسمية منسق لهذا الغرض وتعيـين           احتياطية لمواجهة طوارئ الصحة العمومية    

   المعنية بالصحة العمومية؛والخدمات والدوائر األخرى، اتصال لنقطة الوصول ذات الصلة
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 عـن    ولها وتوفير الرعاية لهم  المصابين أو الحيوانات الموبوءة      لحالة المسافرين    إجراء تقييم   )ب(
معالجتهم وتـوفير   المحلية من أجل عزل هؤالء و     والبيطرية  مع المرافق الطبية    اتخاذ ترتيبات   طريق  

  ؛خدمات الدعم األخرى التي قد تلزم لهم
  

أو  المـشتبه فـيهم      لـة األشـخاص    اآلخرين، لمقاب   المسافرين توفير حيز مالئم للفصل عن      )ج(
 المصابين وسؤالهم؛

   
المشتبه فيهم إدخالهم في مرافق الحجر الصحي عند الـضرورة،          المسافرين  سبل تقييم   توفير    )د(

  ويفضل أن يكون ذلك في أماكن بعيدة عن نقاط الدخول؛
  

الـتخلص  ان و إبادة الحشرات وإبادة الفئران والجرذ    تطبيق اإلجراءات الموصى بها من أجل         )ه(
، أو  أو الطرود البريدية   وسائل النقل أو البضائع       األمتعة أو الحموالت أو الحاويات أو      من العدوى في  

، وذلك عند االقتضاء، في أماكن تحـدد         بطريقة أخرى  التصرف في أمرها   أو   ما بها من تلوث   إزالة  
  وتجهز خصيصا لهذا الغرض؛

  
   المسافرين؛على والمغادرة لبالدخوتطبيق إجراءات المراقبة الخاصة   )و(

  
المدربين الـذين يتمتعـون     التخصصية ومن خدمات العاملين      المعدات   من اإلفادةتوفير سبل     )ز(

  . من أجل نقل المسافرين الذين قد يحملون العدوى أو التلوثبحماية شخصية مالئمة
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٢المرفق 
قييم األحداث التي قد تشكل طارئـة مـن طـوارئ           مبادئ توجيهية التخاذ القرارات تسمح بت     

  الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً، واإلخطار بوقوع تلك األحداث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١انظر المرفق (يكتشفها نظام الترصد الوطنياألحداث التي

ــابة   ــاالت اإلص ــن ح ــة م حال
 تعتبـر   أدنـاه باألمراض المبينة   

وقـد  توقعة  غير عادية أو غير م    
تكون لها آثـار خطيـرة علـى        

ولهـذا يجـب    الصحة العمومية   
  :ب، أ اإلخطار بوقوعها

  الجدري   -
شلل األطفال الذي يتسبب فيه        -

فيروس شلل األطفـال مـن      
  النوع البري

البشرية الناجمـة   األنفلونزا    -
  عن نميط جديد

متالزمة االلتهـاب الرئـوي       -
  )سارس(الحاد الوخيم 

ير قلقـاً   ن أي حدث يمكن أن يثإ
دولياً في مجال الصحة العمومية،     
بما في ذلك األحـداث المجهولـة    
األسباب أو المـصادر، أو التـي       
تنطوي على أحداث أو أمـراض      
غير األحداث واألمراض المذكورة    
في اإلطار الوارد علـى اليـسار       
واإلطار الوارد على اليمين، يجب     
أن يترتب عليه استخدام الـشكل      

  .الخوارزمي

حدث ينطوي على األمراض المبينةإن أي
أدناه يجب أن يترتب عليه دائماً اسـتخدام        
الشكل الخوارزمي ألن هذه األمراض ثبتت      
قدرتها على التسبب في أثر وخيم في مجال   
الصحة العمومية وعلى االنتشار بـسرعة      

  :على الصعيد الدولي
  الكوليرا   -
  الطاعون الرئوي  -
  الحمى الصفراء  -
 اإليبـوال (ية الفيروسـية    الحمى النزف   -

    ومرض ماربورغوحمى السا
  حمى غرب النيل  -
األمراض األخرى التي تثير قلقاً خاصاً        -

على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، مثل      
 الـصدع حمـى الـدنك وحمـى وادي    
 ومرض المكورات السحائية

 أو

 يجب إبالغ منظمـة الصحـة العالميـة بوقوع الحدث بموجـب اللوائـح الصحيـة الدوليـة

 ال نعم

يخطر به في هذه ال 
المرحلة، ويقيم من 
جديد إذا توافرت 
 معلومات إضافية

 ال

على السفر  قيودلفرضهل هناك مخاطر محتملة
 ؟الدولي أو التجارة الدولية

 ال

 نعم

 نعم

هل أثر الحدث وخيم على 
 ؟الصحة العمومية

 نعم

 هل الحدث غير عادي
 أو غير متوقع؟

 كبيرة منهل هناك مخاطر محتملة
 انتشاره على الصعيد الدولي؟

هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من 
 انتشاره على الصعيد الدولي؟

 نعم ال

 ال

  هل الحدث غير عادي 
 أو غير متوقع؟

 نعم ال

  .أ    حسب التعاريف التي وضعتها المنظمة للحاالت
 .ب  ال ينبغي استخدام القائمة التي تورد األمراض إال ألغراض هذه اللوائح

 أو
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 التي قد تشكل أمثلة الستخدام المبادئ التوجيهية التخاذ القرارات في تقييم األحداث
  طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً، واإلخطار بوقوع تلك األحداث

  
على  ألغراض توجيهية إرشادية بهدف المساعدة غير ملزمة وإنما ترداألمثلة المدرجة في هذا المرفق 

  .معايير المبادئ التوجيهية التخاذ القراراتشرح 

 قل من المعايير التالية؟اثنين على األالحدث هل يستوفي 
  

  ؟ خطير على الصحة العموميةالحدثهل أثر    :أوالً
  أو لمكانل بالنسبة كبير   عن مثل هذا الحدث   أو عدد الوفيات الناجمة     / و هل عدد حاالت اإلصابة      -١

  ؟أو السكان المعنيينالوقت 
  ى إمكانية التأثير تأثيراً كبيراً على الصحة العمومية؟ علالحدثنطوي يهل  -٢

  :فيما يلي أمثلة على الظروف التي تسهم في إحداث آثار كبيرة على الصحة العمومية
قدرة العامل على   ( ألن يسبب وباء     ة كبير إمكانية يسببه عامل ممرِض ينطوي على       الذي الحدث  

حامـل العـدوى    أو   االنتقـال طُرق  تعدد   و ،الحاالتاإلماتة في   ارتفاع معدل   و،  تسبيب العدوى 
  ).الصحيح

إخفـاق  أو  لمضادات الحيوية،   الجديدة أو المستجدة ل   مقاومة  ال (لمعالجةتوفر دالئل على إخفاق ا      
  ).أو إخفاقه) مضاد السموم(رياق تمقاومة الأو اللقاح، 

ن عدد اإلصابات البشرية    كاحتى وإن    مخاطر كبيرة محدقة بالصحة العمومية    مثل  ي دثالحكون    
  .التي تم التعرف عليها منعدماً أو قليالً جداً

  . الصحيينإصابة مبلّغ عنها بين العاملينحاالت   
وأولئك الذين  الالجئون،   (المعرضين لخطر اإلصابة ضعيفي المقاومة بشكل خاص       السكان   كون  

انخفـاض مـستوى    يعانون مـن    وأولئك الذين   المسنون،  واألطفال،  و،  لم يطعموا بالقدر الكافي   
  ).نقص التغذية، إلخ والمناعة،

الكـوارث الطبيعيـة،    (ا  تؤخّرهأو   الصحية العمومية االستجابة   مالزمة قد تعوق     وجود عوامل   
  .)الدولة الطرفتعدد البؤر في و الجوية غير المؤاتية، واألحوال المسلحة، والصراعات

  .ةليعا في منطقة ذات كثافة سكانية وقوع الحدث  
انتشار مواد سامة أو معدية أو خطرة بشكل آخر يكون قد حدث بصورة طبيعيـة أو بطريقـة                    

  .أو منطقة جغرافية واسعة/  قطاعاً من السكان وأخرى، وأصاب بالتلوث أو قد يصيب بالتلوث
 ومكافحته واالستجابة لهواستقصائه  الراهن   دثهل هناك حاجة إلى مساعدة خارجية لكشف الح          -٣

   حاالت جديدة؟ للحيلولة دون ظهورأو
  : المساعدةطلب الظروف التي يجوز فيهافيما يلي أمثلة على 

  : وبوجه خاص ما يلي-عدم كفاية الموارد البشرية أو المالية أو المادية أو التقنية   
عـدم كفايـة     (اإلبيديميولوجية على استقصاء الحـدث    عدم كفاية القدرة المختبرية أو        -

  )ت، أو العاملين أو الموارد الماليةالمعدا
المعدات أو  / اللقاحات و أو  / ألدوية و وا،  )مضادات السموم (رياق  تالأنواع  عدم كفاية     -

  معدات إزالة التلوث أو المعدات الداعمة لتغطية االحتياجات المقدرة وأالواقية، 
  .ناسب، في التوقيت الم حاالت جديدةالقائم عن كشفد  نظام الترصُّقصور  -

 هل
ر 
أث

ث
حد
ال

ية
وم
عم
 ال
حة
ص
 ال
لى
 ع

ير
خط

 
  

  ؟ خطير على الصحة العموميةالحدثهل أثر 
    . أعاله٣ أو ٢ أو ١ األسئلة نع" نعم "كنت قد أجبت بـإذا ، "نعم"الرجاء اإلجابة بـ 
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   غير عادي أو غير متوقع؟دثهل الح   :ثانياً
   غير عادي؟دثهل الح   -٤

  :غير العادية حداثفيما يلي أمثلة على األ
عـادي  غير  يكون إما    أو طريق انتقاله     ناقله أو   ه مصدر نتيجة لعامل مجهول أو أن    الحدث  يأتي    

  .غير معروفأو 
اإلماتة فـي    المراضة أو  بما في ذلك معدالت   (متوقع  مما هو    أشد وخامة حاالت  الظهور  يكون    

  . غير عاديةمقترنة بأعراضأو ) الحاالت
ذي وقع فيه أو السكان الـذين وقـع          ال الموسمغير عادي في المنطقة أو       أمر ذاته   دث الح وقوع  

  .بينهم

  ؟]من زاوية الصحة العمومية [   غير متوقعدثهل الح   -٥
  : غير المتوقعةحداثفيما يلي أمثلة على األ

  لـم الذي أو الدولة الطرف من ه أو استئصالالتخلُّص منه سبقعامل  / مرضالحدث الذي يسببه   
  .عنه ق أن بلِّغيسب

لح
ل ا
ه

ث
د

ع؟
وق
مت

ر 
غي

و 
ي أ

عاد
ر 
غي

 
  

   غير عادي أو غير متوقع؟دثهل الح
  . أعاله٥ أو ٤ السؤالين عن" نعم "كنت قد أجبت بـإذا " نعم"الرجاء اإلجابة بـ 

  
  ؟انتشاره على الصعيد الدوليكبيرة من محتملة هل هناك مخاطر   :ثالثاً

   أخرى؟دولمماثلة في بأحداث  على وجود صلة وبائية بيِّناتهل هناك    -٦

 عبـر   يفـالمـض  أو   الناقـل أن ينبهنا إلى إمكانية انتقال العامل أو        ينبغي   عامل أي   هناكهل     -٧
  الحدود؟

  :التي يحتمل أن تساعد على انتشار الحدث على الصعيد الدوليفيما يلي أمثلة على الظروف 
مع  )أو حاالت أخرى مرتبطة بها (دالة على حدوث انتشار محلي، وجود حالة د بيناتتوجحيثما   

  : علىتدل الشهر السابق سجلت في بحرسوابق 
أو خالل مدة معادلة لفترة حضانة المرض إذا كان العامـل الممـرِض              (القيام برحلة دولية    -

  ) معروفاً
  .) ، إلخ أو مؤتمر رياضي،حدثحج، أو ( في تجمُّع دولي المشاركة  -
والتنقل بين البلدان، أو بقطاع     على الصعيد الدولي    شخص كثير األسفار    ل المخالطة الحميمة   -

  .من السكان كثير التنقل
  .يمكنه االنتشار عبر الحدود الدوليةملوث بيئي وقوع الحدث بسبب   
 مراقبـة الة علـى     في منطقة تتسم بكثافة حركة المرور الدولي، وبمحدودية القـدر          وقوع حدث   

  .، وعلى كشف األحوال البيئية، أو إزالة التلوثالصحية

ن 
 م
رة
كبي

ة 
مل
حت
 م
طر
خا
 م
اك
هن

ل 
ه

ى 
عل

ه 
ار
تش
ان

عيد
ص
ال

 
ي؟
ول
الد

  

  ؟ الصعيد الدوليه علىانتشار كبيرة من  محتملةهل هناك مخاطر
  . أعاله٧ أو ٦ عن السؤالين" نعم "كنت قد أجبت بـإذا " نعم"الرجاء اإلجابة بـ 
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  ؟التجارة الدولية أو  الدوليعلى السفردولية  من فرض قيودكبيرة محتملة ك مخاطر هل هنا :رابعاً

  ؟السفرأو  /و التجارة دولية علىفرض قيود في الماضي إلى وقعت  مماثلة داثهل أفضت أح   -٨

كـون  ت أو أي سلع أخرى قـد        ءأنه منتَج غذائي أو ما    ب أو المعروف     فيه هل المصدر المشتبه     -٩
  أو استُورِد منها؟  أخرىدولقد صدِّر إلى ، ثةملو

ـ  من منـاطق  دولي أو في منطقة     بشري  تجمع  وقع الحدث باالقتران مع     هل    -١٠ دوليـة  السياحة  ال
  كثيفة؟ال

 في طلب المسؤولين األجانب أو وسائل اإلعالم الدولية الحصول على مزيـد             الحدثهل تسبب     -١١
  من المعلومات بشأنه؟

ة 
مل
حت
 م
طر
خا
 م
اك
هن

ل 
ه

ود
 قي
ض
فر

ن 
م

ة؟
ولي
 د

  

  ؟ التجارة أو السفرعلى فرض قيود دولية كبيرة من محتملة طر هل هناك مخا
ـ   إذا  " مـنع"ة بـ   ـالرجاء اإلجاب   أو  ١٠ أو   ٩ أو   ٨ األسئلة نع" مـنع "كنت قد أجبت ب

  .أعاله ١١
  

عن السؤال المتعلق بما إذا كان الحدث يستوفي أي معيارين مـن            " نعم"على الدول األطراف التي تجيب بـ       
 مـن اللـوائح الـصحية       ٦الواردة أعاله، إخطار المنظمة بموجب المـادة        ) أوالً إلى رابعاً  (عة  المعايير األرب 

  .الدولية
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المرفق 
٣  

نموذج لشهادة إعفاء السفينة من 
صحاحية

المراقبة اإل
 /

شهادة 
صحاح السفينة

مراقبة إ
  

الميناء 
 ...............

التاريخ
..................... :

  
تسجل هذه الشهادة التف

ش و
تي

)١
 (

اإلعفاء من المراقبة و
)٢

 (
تدابير المراقبة المطبقة 

  
ب المالحي الداخلي 

اسم السفينة أو المرك
......................

 العلم
 

.................
 

رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية
.... 

..
.....

.......
............

......
   

ت العنابر 
ش كان

ت إجراء التفتي
في وق

غير محملة
 /

محملة بـ 
    ......................

طن من الحمولة 
 .......................

  
ش 
ف المسؤول عن التفتي

اسم الموظ
وعنوانه 

...................
  

  
شهادة إعفاء السفينة من

ال
مراقبة

صحاحية
اإل

  
  

شهادة مراقبة 
صحاح

إ
 السفينة

  
المناطق

 ،
 ]

والنظم والمرافق
[  

التي 
تم
 

تفتي
شها

  
ت التي 

البينا
ت
وجد

١  
نتائج 

ت  
العينا

٢  
الوثائق المراجعة

  
  

تدابير المراقبة المطبقة
  

تاريخ
 إعادة 
ش
التفتي

  
ت بشأن 

مالحظا
تالحالة 

التي وجد
  

المطبخ
  

  
  

السجل الطبي
  

  
  

  
  

خزانة المؤن
  

  
  

سجل السفينة
  

  
  

  
  

المخازن
  

  
  

ى
وثائق أخر

  
  

  
  

  
عنبر 
)

عنابر
 (

السفينة
 /

الحمولة
  

  
  

  
  

  
  

  
أما

كن إقامة
:  

  
  

  
  

  
  

  
- 

الطاقم
  

  
  

  
  

  
  

  
- 

ضباط
ال

  
  

  
  

  
  

  
  

-
ب
 الركا

  
  

  
  

  
  

  
  

-
 ظهر السفينة

  
  

  
  

  
  

  
  

ب
مياه الشر

  
  

  
  

  
  

  
  

المجاري
  

  
  

  
  

  
  

  
صابورة

صهاريج ال
  

  
  

  
  

  
  

  
صلبة

ت ال
ضال

الف
 

 والطبية 
  

  
  

  
  

  
  

  
المياه الراكدة

  
  

  
  

  
  

  
  

ت
غرفة المحركا

  
  

  
  

  
  

  
  

المرافق الطبية 
  

  
  

  
  

  
  

  
مناط

ى تم تحديد
ق أخر

ها
  

  
  

  
  

  
  

  
الرجاء اإلشارة إلى المناطق غيـر     

 
ضع عالمة 

المنطبقة بو
"

ال تنطبق
 "

  
  

  
  

  
  

  
  

ي 
لم يعثر على أ

ت
بينا

 .
تعف

ى
 السفينة

/ 
ب من تدابير المراقبة

المرك
.  

  
ت تدابير المراقبة 

اتخذ
المذكورة

 في التاريخ المبين أدناه
.  

صدار الشه
ف المسؤول عن إ

اسم وهوية الموظ
ادة 

..............................
........

 التوقيع
 والختم

................. 
........

 التاريخ 
..............

  
١ )

أ
   (

البينة
ت الحيوانية 

ث، بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعا
 على العدوى أو التلو

ل
ى التي يمكن أن تحم

ض واألنواع األخر
لنواقل، والقوار

ضاً بشرياً أو 
ل مر

مخاطر محتملة
 جرثومي
ة

 أو 
كيميائي
ة

 أو مخاطر
 محتملة

صحة 
ى على ال

 أخر
البشرية، وما

 يدل على عدم 
صحية

كفاية التدابير ال
).

) ب
ت بشرية 

ت المتعلقة بأي حاال
المعلوما

)
ي
صحة البحر

تدرج في إقرار ال
(.

  

٢
ت المأخوذة على 

    يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينا
متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة، 
و

ب التالي الذي ستزوره السفينة في موعد 
ضاً إلى الميناء المناس

ش، ترسل تلك النتائج أي
إذا استلزم األمر إعادة التفتي

ش المحدد في هذه الشهادة
متزامن مع تاريخ إعادة التفتي

.  

     
ت اإلعفاء من 

صالحية شهادا
ي 
تسر

ال
مراقبة 

صحاحية
اإل

 وشهادا
ت 
ال

مراقبة 
صحاحية

اإل
صاها ستة أشهر، و

 لمدة أق
لكن 

صالحية لشهر واحد فقط عند تعذّر إجراء 
يجوز تمديد ال

ش
التفتي

 في الميناء وعند عدم وجود 
ي 
أ

بينة على
ث
صابة بالعدوى أو التلو

 اإل
.   
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صحاحية
ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة اإل

 /
صحاح السفينة

شهادة مراقبة إ
 

المناطق
 /

المرافق
 /

النظم 
ش عليها

التي تم التفتي
  

ت
البينا

  
ت
نتائج العينا

  
الوثائق المراجعة

  
تدابير 

المكافحة 
المتخذة

  
تاريخ إعادة 
ش
التفتي

  
ت بشأن 

مالحظا
ت 
ضيةالحاال

المر
  

األغذية
  

  
  

  
  

  
  

صدر 
الم

  
  

  
  

  
  

  
التخزين

  
  

  
  

  
  

  
اإلعداد

  
  

  
  

  
  

  
الخدمة

  
  

  
  

  
  

  
المياه

  
  

  
  

  
  

  
صدر

الم
  

  
  

  
  

  
  

التخزين
  

  
  

  
  

  
  

التوزيع
  

  
  

  
  

  
  

ت
ضال

الف
  

  
  

  
  

  
  

األو
يةع

  
  

  
  

  
  

  
المعالجة

  
  

  
  

  
  

  
ص
التخل

  
  

  
  

  
  

  
ت
حماما

 السباحة 
 /

ت 
حماما

ال
س

ونا
  

  
  

  
  

  
  

ت 
المعدا

  
  

  
  

  
  

  
التشغيل

  
  

  
  

  
  

  
المرافق الطبية

  
  

  
  

  
  

  
ت واألجهزة الطبية

المعدا
  

  
  

  
  

  
  

التشغيل
  

  
  

  
  

  
  

األدوية
  

  
  

  
  

  
  

المناطق ا 
ى التـي تـم     

ألخر
ش عليها

التفتي
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
الرجاء كتابة عبارة 

 "
ال ينطبق

 "
ت المناطق المذكورة غير معنية

إذا كان
.  
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  ٤ المرفق
  

  سائل النقل ومشغلي وسائل النقلتعلقة بوالم التقنية المتطلبات
  
  

  مشغلو وسائل النقل  :ألفالفرع 
  
  :تيسير ما يليب مشغلو وسائل النقل يقوم  -١

  
  ؛وسيلة النقلالحاويات و والحمولة تفتيشعمليات   )أ(

  
   الموجودين على متن وسيلة النقل؛لألشخاص الطبي الفحصعمليات   )ب(
  
  ؛بموجب هذه اللوائحأخرى ة يتطبيق تدابير صح  )ج(

  
 .الطرف ةتقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصحة العمومية التي تطلبها الدول  )د(
  

المراقبة اإلصحاحية  شهادة صالحة بإعفاء السفينة من       السلطة المختصة إلى  يقدم مشغلو وسائل النقل       -٢
على ،   الجزء الصحي من إقرار الطائرة العام      أواإلقرار الصحي البحري؛     وألسفينة  إصحاح ا أو شهادة مراقبة    

  . بموجب هذه اللوائحالمطلوبالنحو 
  

  وسائل النقل  :باءالفرع 
  
 بموجـب    والبضائع وسائل النقل و  األمتعة والحموالت والحاويات    على المطبقةنفذ تدابير المراقبة    ت  - ١

األمتعـة أو  أضـرار ب إلحـاق   أو إزعاج لألشخاص أو إصابةهذه اللوائح بحيث تتالفى، بقدر اإلمكان، أي    
 مناسـب، تـدابير     وتطبق، قدر اإلمكان وحسبما هـو     . وسائل النقل أو البضائع   الحموالت أو الحاويات أو     

  . السفينة خاليةوسيلة النقل أو عنابركون تالمراقبة حين 
  
 واألجزاء النقل،سائل و  الحاويات أو أوالحموالت على المطبقةتبين الدول األطراف، كتابة، التدابير   - ٢

لـى  وتقدم هذه المعلومات كتابـة إ     . التي عولجت والطرق التي استخدمت واألسباب التي دعت إلى تطبيقها         
. ، يبين ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة       رة، وإذا كان الوضع يتعلق بسفينة     الشخص المسؤول عن الطائ   

وسائل النقل األخرى تصدر الدول األطراف هذه المعلومات كتابةً إلـى            أو الحاويات أو     للحموالتبالنسبة  و
  .إلى وكالئهمقل أو  أو الناقل أو المسؤول عن وسيلة النمن سلمت إليهمرسل البضاعة أو 
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  ٥ق رفالم
  

   بالنواقلالمحمولةألمراض ل المحددةالتدابير 
  

تنشر المنظمة، بانتظام، قائمة بالمناطق التي يوصى بتطبيق تدابير إبادة الحشرات أو تدابير مكافحـة                 -١
اءات الخاصـة بالتوصـيات     اإلجرب عمالً تلك المناطق    وتُحدد. النواقل األخرى على وسائل النقل القادمة منها      

  .المؤقتة أو الدائمة، حسب االقتضاء
  
قع في منطقة يوصى بمكافحة نقطة دخول ت  تغادر    الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل       ينبغي إبادة   -٢

وإذا ما توافرت طـرق ومـواد تنـصح المنظمـة           .  ويعمل على إبقائها خالية من نواقل المرض       النواقل فيها 
ذكر وجود النواقل على متن وسـائل النقـل         وي. ا يتعلق بهذه اإلجراءات، فإنه ينبغي استخدامها      باستخدامها فيم 

  :ما يليفي  استئصالهاوتدابير المكافحة المتبعة في 
  

، ما لـم تتخـل الـسلطة        اإلقرار العام للطائرة  في حالة الطائرات، في الجزء الصحي من          )أ(
  ؛اإلقرار الوصول عن هذا الجزء من  في مطارالمختصة

  
   وصحاح السفينة؛إفي حالة السفن، في شهادة مراقبة   )ب(

  
  يصدر لصالح المرسل والمرسـل     للمعالجة كتابي   إثباتفي حالة وسائل النقل األخرى، في         )ج(

  .أو وكالئهمأو الشخص المسؤول عن وسيلة النقل الناقل  وأإليه 
  
ئران والجرذان وتدابير مكافحة النواقل األخـرى   قبول تدابير إبادة الحشرات والف لدول األطراف ا على  -٣

  .التي تنصح بها المنظمة قد طبقتوالمواد  الطرق كانتالدول األخرى إذا في وسائل النقل، التي تطبقها 
  
التي قد تنقل عامل العدوى الذي يـشكل خطـراً           برامج لمكافحة النواقل     وضعتتولى الدول األطراف      -٤

 نقـاط   التي توجـد ضـمن    المناطق    متر على األقل عن    ٤٠٠على مسافة تبعد     على الصحة العمومية  محتمالً  
 التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحموالت والطرود         العملياتالتي تستخدم ألغراض    والدخول  
  . مع مد المسافة الدنيا في حالة وجود نواقل على نطاق أوسع،البريدية

  
مكافحـة  المتَّخـذة ل  تدابير  الللتأكد من نجاح    على سبيل المتابعة     الحقيش  إجراء تفت األمر   اقتضى إذا  -٥

تُخطَر السلطات المختصة في الميناء أو المطار التالي المعروف الذي تزوره السفينة أو الطائرة والذي               النواقل،  
وفـي  . بالمتابعةيملك القدرة على إجراء هذا التفتيش بهذا الطلب مسبقاً من قبل السلطة المختصة التي نصحت                

  .حالة السفن يسجل ذلك في شهادة مراقبة إصحاح السفينة
  
وجود نواقل ومـستودعات    عن  لتحري  لوينبغي تفتيشها    فيها   اً وسيلة النقل وسيلة مشتبه    يجوز اعتبار   -٦

  :في الحاالت التاليةاألمراض 
  
  ل بالنواقل على متنها؛نقووجود حالة لمرض م احتمال  )أ(

  
  ؛ دوليةل بالنواقل على متن وسيلة النقل أثناء رحلةنقومرض مل  حالةاحتمال حدوث  )ب(
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 أن تكون النواقل التزال     يمكن فيها  خالل فترة زمنية     موبوءةمنطقة  ل عند ترك وسيلة االنتقال     )ج(
  .لمرضل حاملة

  
تـدابير المراقبـة    في أراضيها إذا كانت      أو رسو سفينة     حظر هبوط طائرة  ما   طرفال يجوز لدولة      -٧

. قد طبقت عليهـا   المنظمة  بها   أو التدابير األخرى التي توصي       المرفق من هذا    ٣المنصوص عليها في الفقرة     
أو تحويلهـا    الهبوط في مطارات     موبوءة القادمة من منطقة      أو السفن  الطائرةيجوز أن يشترط على     ومع ذلك   

  .لذلك الغرضالطرف  الدولة مما تحددهإلى ميناء آخر 
  
ف أن تطبق تدابير مكافحة نواقل المرض على وسيلة النقل القادمة من منطقـة موبـوءة                للدولة الطر   -٨

   .موجودة في أراضيهاالسابق بمرض تحمله النواقل إذا كانت نواقل المرض 
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  ٦ق رفالم
  

   والشهادات ذات الصلةاالتّقاءشهادات التطعيم و
  
بموجب هذه اللوائح    أو الموصى بها     ٧المبينة في المرفق    األخرى   االتّقائيةائل  وسال وأ اللقاحاتتكون    -١

 الدولة الطـرف  وتقدم  . لموافقتها التي تحددها المنظمة     االتقائيةوسائل  ال و وتخضع اللقاحات ذات جودة مالئمة؛    
 فـي   التي تعطى  قاءاالتّ ووسائل   اللقاحات على مالءمة    بينات مناسبة  ،لدى الطلب ،  إلى منظمة الصحة العالمية   

  . بموجب هذه اللوائحأراضيها
  
 شهادة  ،بموجب هذه اللوائح  أخرى   اتّقائيةوسائل  تعطى لهم    أو   الذين يطعمون بلقاحات  ألشخاص  ل تُسلّم  -٢

 عـن   لخـروج وال يجـوز ا   . قرفبالصيغة المحددة في هذا الم    ") شهادة"تسمى فيما يلي    (دولية  أو اتّقاء   تطعيم  
  .قرفلشهادة المحددة في هذا المالصيغة النموذجية ل

  
 اللقاحـات صالحة إال إذا كانت المنظمة قد اعتمدت        ق  رفهذا الم  ال تعتبر الشهادات الصادرة بموجب      -٣
  .المستخدمة االتّقائيةوسائل الو
  
 الذي يجب أن يكون طبيباً ممارساً أو عامالً         ،التوقيع الخطي للمسؤول الطبي   يجب أن تحمل الشهادات       -٤

أن تحمل الشهادة الخاتم    أيضاً  يجب  و . األخرى االتّقائيةوسائل  ال أو   إعطاء اللقاحات  يشرف على    معتمداً،صحياً  
 هذا ال يكون بديالً مقبوالً عـن        على أن ؛   الذي أعطت فيه اللقاحات أو الوسائل االتقائية       الرسمي للمركز الطبي  

  .التوقيع
  
ويمكن استيفاؤها أيضاً بلغـة أخـرى،       . كليزية أو الفرنسية   باللغة اإلن  استيفاء كامالً  الشهادات   تُستوفى  -٥

  .باإلضافة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية
  
  . منهاجزء استيفاء أي بعدمتبطل صالحية هذه الشهادة بأي تعديل أو محو يجرى عليها أو قد   -٦
  
 وتـصدر . تحت أي ظـروف   تكون الشهادات شهادات فردية وال يجوز استخدامها كشهادات جماعية            -٧

  . لألطفالمستقلةشهادات 
  
ويـستعاض عـن   . ، يتولى أحد أبويه أو ولي أمره توقيع الشهادةإذا كان الطفل غير قادر على الكتابة    -٨

توقيع الشخص األمي بالطريقة المعتادة بعالمة يضعها ذلك الشخص وبيان يكتبه شخص آخر بأن تلك العالمة                
  .هي عالمة الشخص المعني

  
باللقاحات أو حصوله على وسيلة اتّقائيـة        أن تطعيم الشخص     المشرف السريري   لمسؤولاإذا رأى     - ٩

 باإلنكليزيـة أو    بـشهادة، يزود ذلك الشخص،    فإن المسؤول السريري المشرف      طبية،    له موانع   أمر أخرى
لى اتخـاذ  إتوضح األسباب الداعية     وعند االقتضاء بلغة أخرى إضافة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية،         الفرنسية،

 وعلـى المـسؤول الـسريري المـشرف         . عند الوصول   الذي ينبغي للسلطات الصحية مراعاته     ، الرأي ذلك
والسلطات المختصة إحاطة هؤالء األشخاص علماً بأي مخاطر محتملة ترتبط بعدم التطعيم وعـدم اسـتخدام                

  .٢٣ من المادة ٤الوسائل االتقائية وفقاً للفقرة 
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 صيغة المبينة عامل فيها عوضاً عن الشهادة الدولية باللفردة تصدرها القوات المسلحة  وثيقة معادلتُقبل  -١٠
  :ق إذا كانت الوثيقةرففي هذا الم
  
  ؛ه الصيغة للمعلومات المطلوبة بهذفي جوهرهاتتضمن معلومات طبية مماثلة   )أ(
  
 وأة إلـى اإلنكليزيـة      وعند االقتضاء بلغة أخرى إضاف     ،تتضمن بياناً باإلنكليزية أو الفرنسية      )ب(

قـاً  وف وبأنها قد أصـدرت      وسيلة اتقائية، إعطاء  بلقاحات أو    التطعيم    وتاريخ يسجل فيه نوع   ،الفرنسية
  . الفقرةألحكام هذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        A58/4       Annex 6       ٦المرفق         ٥٨/٤ج

61 

  نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو االتقاء
  

  ،....................... الجنس،  .......... ....يخ الميالد تار،......... .............. ...] االسم [ نشهد بأن 
  

  ........................التعريف الوطني، إذا أمكنوثيقة  رقم ....................................الجنسية 
  
  .....................................قع أدناه ولما
  

  : ضدئيةوسائل االتقاال على حصلقد جرى تطعيمه أو 
  
  ) ....................................................................... الحالة المرضيةاسم المرض أو(
  

  .وفقاً للوائح الصحية الدولية
  

اللقاح أو 
وسيلة ال

  ئيةاالتقا
  التاريخ

 المسؤولتوقيع 
السريري 

المشرف ومركزه 
  الوظيفي

الشركة اسم 
 اللقاح صانعة

وسيلة الأو 
 ورقم ئيةاالتقا

  لةالتشغي

 الشهادة صالحة 
  ...إلى ... من 

الختم الرسمي 
للمركز الذي يقدم 
التطعيم أو وسيلة 

  االتقاء

١-            

٢-            

  
 الوسـيلة االتقائيـة    اللقـاح أو     اعتمـدت ال تعتبر هذه الشهادة صالحة إال إذا كانت منظمة الصحة العالمية قد             

  .ةالمستخدم
  

عامـل صـحي    الطبيب الممارس أو    ول السريري وهو، في العادة،      المسؤيجب أن توقع هذه الشهادة بخط يد        
ويجب أن تحمل الشهادة أيـضاً الخـاتم الرسـمي          . ئيةوسيلة االتقا ال اللقاح أو    إعطاءآخر يشرف على     معتمد

  . غير أن هذا ال يكون بديالً مقبوالً عن التوقيع.أعطي فيه اللقاح أو الوسيلة االتقائيةللمركز الذي 
  

  .يبطل صالحيتهاهذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد في  محوو أي تعديل أ
  

 وتستوفى .المحددة ئيةوسيلة االتقاال أو  المعنيتظّل هذه الشهادة صالحة حتّى التاريخ المذكور بالنسبة إلى اللقاح
ثيقة، باإلضافة إلـى    ويجوز أيضاً استيفاؤها بلغة أخرى على نفس الو       . الشهادة بالكامل باإلنكليزية أو الفرنسية    

  .اإلنكليزية أو الفرنسية
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  ٧ المرفق    
  

   ضد أمراض معينة  أو بوسائل االتقاءاالشتراطات المتعلقة بالتطعيم
  
األمراض المذكورة فيما يلـي هـي       إن   ف ،االتقاءبوسائل   تتعلق بالتطعيم أو     ةباإلضافة إلى أي توصي     -١

 أوبلقاحـات    تطعـيمهم    تقديم دليـل يثبـت     فيها على المسافرين     لبطالتي قد ي   في هذه اللوائح     المعينة تحديداً 
  : األطراف من الدوللدخول دولةضدها كشرط وسائل اتقائية  إعطاءهم

  
  .التطعيم ضد الحمى الصفراء

  
  :التطعيم ضد الحمى الصفراء اتطاعتبارات واشترا  -٢
  

   :المرفقألغراض هذا   )أ(
  

  ؛الحمى الصفراء ستة أيام فترة الحضانة فيما يتعلق بتستغرق  )١(
  
لقاح الحمى الصفراء المعتمد من المنظمة يوفر الحماية من العدوى اعتباراً من اليوم               )٢(

  العاشر من التطعيم؛
  
  . سنوات١٠تستمر هذه الحماية لمدة   )٣(

  
 أيام  ١٠، وتبدأ بعد    ١٠تصل مدة صالحية شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء إلى            )٤(

  .وامع أ١٠يم أو من تاريخ إعادة التطعيم في حالة إعادة التطعيم خالل من تاريخ التطع
  
 المنظمة  قررت شخص يغادر منطقة     ألييجوز اشتراط التطعيم ضد الحمى الصفراء بالنسبة          )ب(

 هذه المناطق عمالً باإلجراءات المتعلقة      تقريرويكون  . هافيخطر انتقال الحمى الصفراء     احتمال  وجود  
   ].االقتضاءأو دائمة، حسب بتوصيات مؤقتة 
  

، جاز أن    لم تبدأ صالحيتها بعد     شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء     المسافرإذا كان في حوزة       )ج(
  . عند الوصولالمرفقمن هذا ) ح(٢يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 

  
راء ال يجوز معاملته معاملة  الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفالمسافر  )د(

  المنظمة وجود خطر محتمـل النتقـال الحمـى         قررت حتى لو كان قادماً من منطقة        مالمشتبه فيه 
  .فيهاالصفراء 

  
، وفقـاً   يجب أن يكون معتمداً مـن قبـل المنظمـة        المستخدم اللقاح المضاد للحمى الصفراء     )ه(

  . ٦ من المرفق ١ للفقرة
  
طراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في أراضيها كـي           أن تعين الدول األ   يجب    )و(

   . اإلجراءات والمواد المستخدمةومأمونيةتكفل جودة 
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 المنظمة احتمال وجود خطر النتقال الحمى الصفراء   قررتكل شخص يعمل في نقطة دخول         )ز(
ن يكون حـائزاً علـى    طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المذكورة يجب أمن أفراد وكل فرد   فيها

  .شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء
  
 نواقل للحمى الصفراء أن تـشترط علـى أي   أراضيهافي توجد التي  طرفالولة للديجوز    )ح(

 فـي   يـدخل  أن   ،فيها المنظمة وجود احتمال خطر انتقال الحمى الصفراء         قررتمسافر من منطقة    
 إلـى أن تـصبح      ،ضد الحمى الـصفراء    صالحة   شهادة تطعيم عجز عن إبراز    إذا  الحجر الصحي   

 من تـاريخ آخـر تعـرض         تحسب الشهادة صالحة، أو إلى أن تنقضي فترة ال تزيد على ستة أيام           
  .محتمل للعدوى، أي األجلين أقرب

  
 من التطعيم ضد الحمى الصفراء موقّـع        ء إعفا بحوزتهلمسافر الذي   مع ذلك، ل  يجوز السماح     )ط(

أحكام الفقرة السابقة مـن هـذا       مع مراعاة    ،بالدخول عتمدصحي م عامل  أو    مسؤول طبي معتمد   من
فـي   المسافر   يدخل فإذا لم    . وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بالحماية من نواقل الحمى الصفراء        المرفق

أو أية أعراض أخرى     ه انتابت ن الجائز أن يطلب منه اإلبالغ عن أي أعراض حمى         مالحجر الصحي ف  
  . قيد المالحظةيوضعالمختصة وأن  للسلطة ذات صلة
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 ٨المرفق 
  بحريالصحي القرار اإلنموذج 

  
  .المختصة ويقدم إلى السلطات أجنبية بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ يستوفى

  
  ...............................التاريخ   ............................................................مقدم في ميناء 

  .............ومبحرة إلى. ............. قادمة من........التسجيل لدى المنظمة البحرية الدوليةرقم ............ اسم السفينة أو المركب المالحي الداخلي
   ................................................................اسم الربان .............................................)علم السفينة (الجنسية

  ....................................) السفينة( المسجلة بالطن اإلجماليةالحمولة 
  ...................................) المراكب المالحية الداخلية(الحمولة بالطن 

 .................... التاريخ   ........... صادرة عن    .... ال   .... نعم   شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة؟     / اإلصحاحية من المراقبة    صالح فاءإع
  ....  ال ....هل إعادة التفتيش مطلوبة؟ نعم 

  ................................ميناء وتاريخ الزيارة   ....  ال ....نعم  منظمة الصحة العالمية؟ قررتهاالمركب منطقة موبوءة زار / هل زارت السفينة
  :التي توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة، أو خالل أربعة أسابيع ماضية، أيهما أقصرالدولية قائمة الموانئ 

..............................................................................................................................................  

المركـب منـذ بدايـة      / نةقائمة أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم ممن انضموا إلى السفي          بناء على طلب السلطة المختصة في ميناء الوصول،         
تضاف أي أسـماء    (البلدان التي زارتها في هذه الفترة       / ماضية، أيهما أقصر، بما في ذلك جميع الموانئ       الثالثين يوماً ال  أو خالل   الدولية  الرحلة  

  ):أخرى إلى الجدول المرفق
  ...........................) ٣ (...................)٢(.....................)١: (نضم منا...................................االسم   )١(

  ...........................) ٣ (...................)٢(.....................)١: (نضم منا...................................االسم   )٢(
  ...........................) ٣ (...................)٢(.....................)١: (نضم منا...................................السم ا  )٣(

  .....................عدد أفراد طاقم السفينة
     ........................عدد الركاب بالسفينة

  أسئلة صحية
  
جدول الاذكر البيانات في     إذا كان الجواب بنعم      ....  ال .... ؟ نعم لسبب ال يعود إلى حادث    هل توفي أحد على متن السفينة خالل الرحلة           )١(

  .........مجموع عدد الوفيات       .مرفقال
إذا كان الجـواب     .... ال   .... نعم   ؟ معدية مشبوهة ذات طبيعة  هل على متن السفينة أو كان على متنها أثناء الرحلة أي حالة مرضية                )٢(

  .اذكر البيانات في الجدول المرفق ،بنعم
  ............ كان عدد المرضى؟كم ... ال ... المتوقع؟ نعم / تجاوز إجمالي عدد المسافرين المرضى خالل الرحلة العدد المعتادهل   )٣(
  .إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات في الجدول المرفق.... ال....  نعم ؟على متن السفينة اآلن أي شخص مريضهل   )٤(
  .مرفقإذا كان الجواب بنعم، أذكر تفاصيل العالج الطبي أو المشورة الطبية في الجدول ال.... ال .... تمت استشارة طبيب؟ نعم هل   )٥(
إذا كان الجـواب    .... ال.... هل انتهى إلى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن أن تؤدي إلى عدوى أو إلى انتشار مرض؟ نعم                      )٦(

  .أذكر التفاصيل في الجدول المرفقبنعم 
إذا .... ال   ... السفينة؟ نعـم   على متـن ) كالحجر الصحي أو العزل أو التخلص من العدوى أو إزالة التلوث          (هل نُفذ أي تدبير صحي        )٧(

  ..................................................كان الجواب بنعم، أذكر النوع والمكان والتاريخ 
إذا عـرف   ( بالـسفينة    حقـوا تلاإذا كان الجواب بنعم، أيـن       .... ال  .... هل عثر على أي أشخاص مستخفين على متن السفينة؟ نعم             )٨(

  .................؟)المكان
  ..............ال...       .......هل يوجد على متن السفينة أي حيوان مريض أو حيوان أليف مريض؟  نعم  )٩(

  : في حالة عدم وجود طبيب بالسفينة، على الربان أن يعتبر األعراض التالية أساساً لالشتباه في وجود مرض ذي طبيعة معدية:مالحظة
سعال أو  ) ٥(يرقان؛   )٤(تضخمات في الغدد اللمفية؛     ) ٣(بانهيار الوعي؛   ) ٢(بتوعك؛  ) ١( مصحوبة   حمى مستمرة لعدة أيام     )أ(

  .شلل) ٧(نزف غير عادي أو ) ٦(ضيق في التنفس؛ 
إسـهال حـاد؛ أو     ) ٣(؛  )خـالف دوار البحـر    (اء حـاد    يقإ) ٢(أي طفح جلدي حاد أو طفح؛       ) ١: (مع حمى أو دون حمى      )ب(

  .تشنجات متكررة )٤(
  .علمي واعتقاديعلى قدر حقيقية وصحيحة ) بما في ذلك الجدول المرفق(قر بأن البيانات واإلجابات على األسئلة في هذا اإلقرار الصحي أ

  .......................................................التوقيع 
  الربان

  .......................................................التصديق    
  )إن وجد(طبيب السفينة 

  .............................................التاريخ 
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  بحريالصحي القرار اإلملحق بنموذج 
 

الدرجة أو   االسم
 الجنسية الجنسالسن  المرتبة

الميناء 
وتاريخ 

االنضمام إلى 
/ السفينة
  المركب

 طبيعة
 المرض

تاريخ 
بداية 
األعراض

هل تم 
إبالغ 

المسؤول 
لطبي ا

  بالميناء؟

التصرف 
*في الحالة

العقاقير 
أو 

األدوية 
المعطاة 
للمريض

 المالحظات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      

  
ما إذا كان الشخص اليزال على متن السفينة، أو         ) ٢( توفي؛    قد ، أو اليزال مريضاً، أو    يما إذا كان الشخص قد عوف     ) ١: (يذكر* 

  .، أو ألقيت جثته في البحر)المطار أو اسم الميناءذكر مع  (أجلي منها
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  ٩ المرفق
  

  هذه الوثيقة جزء من اإلقرار العام للطائرة، الذي أصدرته
  ١منظمة الطيران المدني الدولي

  
  الجزء الصحي من اإلقرار العام للطائرة

  
  

  إقرار صحي
  

بمـا  (جو أو آثار الحوادث     األشخاص الموجودون على متن الطائرة المصابون بأمراض غير دوار ال           
، وكذلك  ) واإلسهال والرعشة المرض مثل الطفح والحمى      بوادر عليهم أعراض أو     ظهرتالذين  أولئك  في ذلك   

  ......................................................................................................الحاالت المرضية التي أنزلت أثناء الرحلة 

.......................................................................................................................................................................  

  ؤدي إلى انتشار المرض ي على متن الطائرة قد ظرف آخرأي   

.......................................................................................................................................................................  

  
أثنـاء  ) الطريقـة المكان، التاريخ، الوقـت،  (الجة الصحية تفاصيل كل عملية إلبادة الحشرات أو للمع  

   من هذا القبيلوإذا لم تكن إبادة الحشرات قد تمت أثناء الرحلة تذكر تفاصيل آخر عملية أجريـت. الرحلة

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

  
  .................................................................................................................................: إذا كان مطلوباًالتوقيع، 

  
 عضو الطاقم المعني                  

  
  
  
 

=     =     = 

                                                      
ي أثناء الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي وأوصى بإدخال تغييرات على هذه الوثيقة سترسلها اجتمع فريق عامل غير رسم   ١

 .المنظمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها
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